
KRÁSNÁ
KNIHA,
JEJÍ

ÚPRAVA

:f^Ji^













KRÁSNÁ KNIHA
JEJl TECHNICKÁ ÚPRAVA



PÍTELI VOJT. PREISSIGOVI VNUJE
AUTOR TUTO KNIHU



KRÁSNAKNIHA
JEJÍ TECHNICKÁ

ÚPRAVA
NAPSAL KAREL DYRYNK

SPOLEK TYPOGRAFIA
V PRAZE



.m 14 W74

Všecka práva vyhrazena spolku „Typografia"

v Praze II, . 599.



OBSAH Str.:

Pedmluva 7

Krásná kniha a její komponování 9

Vlastnosti papíru pro krásnou knihu 15

Výbr písma, urení jeho síly a pomrné
velikosti 21

Formát knihy, velikost vysazených stránek

a postavení jich na plochu papíru 35
Sazba bžného textu, versálek, básní, diva-

delních her, sazba titulk; strana titulová,

frontišpic, patitul, tiráž, dedikace, obsah,

pedmluva 41

Lámání sazby do stránek; zarážka, špika,
záhlaví, stránkování, poznámky, margi-

nálie, lámání básní a divadelních her;

norma, signatura 62
Výzdoba knihy; illustrace v krásné knize;

ornamentální výzdoba umlecká a typo-

grafická 67

Tisk krásné knihy 79

Za text knihy jsou pidány 24 ukázky stránek
titulových i textových z peliv upravených
knih, a pipojen seznam dl, z kterých stránky

ty jsou vyaty.





poslední dob vnuje se více

pozornosti zevnjšku knihy, a

vyšla již ada eských hnih, na
jichž úprav jest zejmá snaha,

aby krásný obsah podán byl ve
krásném rouše. Avšak asto se

pi této snaze klopýtne pes požadavky ryze
technické, které mají v knihtisku práv tak
dležitý význam, jako v kterémkoliv jiném
emesle; máme tedy nkolik knih umlci krás-

n vypravených, ale vtšinou jsou v základ
chybný, jsouce „špatn udlány", což je vel-

kou vadou u práce umlecko-REMESLNÉ.
Vada ta vyplývá z celkových pomr: umlec
nezná do podrobností technické požadavky a
možnosti knihtisku, a knihtiska jich nedbá
i když je zná — což nebývá vždycky — nebo
jimi se jeho práce zdržuje a zdražuje.

Chtje této bezradnosti ponkud odpomoci,
napsal jsem nkolik kapitol, strun probíra-

jících všecky složky knižní úpravy s hlediska

knihtiskae-emeslníka, a snažil jsem se uká-
zati, které asi jsou technické požadavky,
kladené na dobe emesln upravenou knihu.

Nejsou to pesná pravidla ani pravidla abso-
lutní; úprava krásné knihy je cosi jemného, co
nelze zmit ani zvážit — krásu knihy spíše

vycítíme. Lze však udati urité pomry jed-



notlivých složek, postup ešení úpravy, jakési

hranice, mimo nž radno být velmi opatrným.
Interesujícím se neodborníkm chtl jsem

knihou podati vodítko pro hlubší posouzení

knižní úpravy a píruku, která by jim umož-
nila žádati emesln dobrou práci a kontrolo-

vati její správnost. Odborníkm pak ukazuji

dležitost emeslných podrobností, na cenu
dobré, svdomité a pelivé práce; který saze
dovede vypraviti dobe a správn krásnou
knihu, dovede také upraviti krásný tiskopis

akcidenní, nebo obojí spoívá na tomtéž zá-

klad: úelnosti, využití krás materiálu, vzá-

jemné souvislosti jednotlivých složek úpravy.

Ke knize pipojeno nkolik ukázek z krás-

ných knih. Nejsou všecky dokonalé, spíše jsem
volil charakteristické ukázky rzných úprav.

Vytržením z celku setena jich pvodní krása,

nepsobí plným a neporovnatelným dojmem,
který nás uchvátí, probíráme-li se jednotn,
slohov upravenou knihou. Ale i jako jedno-

tlivé strany mají pro odborníka — a snad i pro

laika — svj význam.
Snažil jsem se též, aby kniha byla upravena

dobe emesln, což je samozejmé u knihy,

jednající o technice knižní úpravy, aby byla

ukázkou správn v úzkých mezích emesl-
ných vypravené knihy. Dyrynk.
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Snad práv proto, že kniha stala se píliš

denní potebou, nevnujeme vtší pozornost

její úprav, a zase jiným pedmtm každo-
denn užívaným jen práv proto dáváme
vkusný tvar. A má-li krásnou formu sklenice,

nž, kalamá, tím spíše by tomu tak mlo býti

u knihy verš i belletrie, kterou béeme do
ruky, abychom si zpíjemnili chvíli oddechu.
Duševní požitek je pak doplnn vnjší krásou
knihy, je dokonalejší, ucelenjší, intensivnjší,

dojem psychický sluuje se s dojmem fysi-

ckým. Již dotek vláného runího papíru jest

píjemný, krásné, syt erné typy mkce leží

na drsné ploše bílého neb slab zabarveného
papíru, dekorativn illustrace, s písmem har-

monické, neruší, spíše doplují illusi, slohová

výzdoba vkusn doprovází text a osvžuje
stránku. Dojem, jejž vyvolávají nkteré takto

vzácn upravené knihy, je tém hudební; vše

je zladno na jeden tón, vše smuje k témuž
cíli: zdokonaliti duševní požitek, zvýšiti jej a

dodati mu plnosti.

Ale k tomu je teba úpravy hlubší, promy-
šlené, nestaí opatit knihu barevnou obálkou,

adou illustrací, bohatými záhlavími a kone-
nými vignetami; musí býti vnována nejvtší

pée papíru, písmu, formátu, sazb, výzdob,
tisku. Všecky tyto složky nejen že musí býti
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vhodn zvoleny, aby souhlasily s obsahem
knihy, ale musí se i vzájemn vázati, vyplývat
jedna z druhé a doplovati se v celek. Jediný
rušivý tón znií všecku harmonii a vznikne
kniha neladná, neurovnaná.

Prvky, z kterých sestává zevnjšek knihy,

jsou: papír, písmo, potištné a prázdné plochy;

doplnny mohou býti výzdobou a illustracemi.

Veškerou knižní úpravu tvoí rzn kombino-
vané pomry tchto prvk, a kombinací mže
býti mnoho. Z uvedených složek komponu-
jeme knihu jako kterékoliv dekorativní dílo

tak, že vycházejíce z jejího úelu, snažíme se

psobiti pedevším krásou materiálu.

V základ jest možná dvojí úprava knihy:

francouzská, která jest volná a malebnjší, a
anglická, písnjší, uzavenjší. Úprava první

pipouští mnohem volnjší uspoádání knihy,

užívá papír hladších, písem slabé kresby, á-
dek proložených; illustrace— asto provedené
tónovým devorytem— bývají kresleny voln,
neuzaveny do tverhranu, a mnohdy jsou vy-
puštny do prázdného okraje papíru. Záhlavní
a konené vignety zídka jsou uzaené formy,
okraje papíru ponechány široké — vbec celá

kniha je držena svtle. Kniha francouzská p-
sobí svižností a elegancí svých stran. Úprava
ta je pokraováním vývoje dosavadní knihy;
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snaží se ji napodobit (ne však práv zdaile)

naše „skvostn vypravená" díla illustrovaná.

Druhý zpsob knižní úpravy— anglický— jest

mén malebný, ale výraznjší a uzavenjší,
pimyká se tsnji ke knize. Když se dosplo
k poznání, že se knižní úprava octla na scestí,

bylo v Anglii navázáno na vzorné práce ste-
dovkého umní písaského a knhtlaitel-
ského, a anglický smr v moderním knihtisku

je dalším vývojem onch stedovkých forem.

Upotebuje papíru drsného povrchu, písem
silnjší kresby, vidí nejvtší pvab knihy ve
krásném typu; illustrace pizpsobuje tver-
hranu knihy, záhlaví a špiky kreslí ve tvaru

klidnjším, asto uzaveném, zdobí rád boha-
tými iniciálami a dbá písné stylovosti. Strany

jsou uzavenjší, svtla je mén, illustrace a

výzdoba pojí se tsnji s textem. Tato úprava
nabývá v poslední dob pdy i ve Francii.

Ale nech upravíme knihu jakkoliv, vždy
teba dbáti, aby jednotlivé ásti úpravy spolu

souvisely. Pi komponování uvážíme nejprve

obsah díla a jeho úel; dle toho volíme písmo
a uríme formát. Pro lyrické verše se hodí typy
slabé, nžné kresby, básn sociální neb pod.

budou z energického, silného písma; prvodce
neb píruka bude menšího formátu než ce-

stopis. Dle písma vybereme papír: písmo tah
12



jemných žádá papír hladký, písma výrazná
papír drsnjší; kniha malého formátu bude mít

papír slabší amén drsný a naopak. Dle složek

dosud urených ndí se velikost sazby v po-

mru k ploše papíru. Strana ze slabého písma
vyžaduje širších prázdných okraj a opan,
a velká kniha mže být plnjší než malá. Po-
stavení stránek na papíe se ídí dle obsáhlosti

knihy: ím silnjší kniha, tím dále ze hbetu
jsou stránky posunuty. Výraznost illustrace a

výzdoby je závislá na síle písma—a výzdoby
není v krásné knize nutn teba; Angliané
mají prost vypravené knihy, vzbuzující do-

jem isté, harmonické krásy pouze správnými
pomry tí základních složek: písma, papíru

a postavení stran na papíe. Rovnž illustrace

má s knihou i vnitn souviseti, svojí silou a
kresbou. Nemusí vždy znázorovat dj v knize
líený; existují knihy, kde obraz neváže se d-
jov s textem, ale vyjaduje totéž duševní
hnutí, vzbuzuje týž duševní dojem, jako lite-

rární obsah knihy. Umlecký požitek z takové
knihy je pi své složitosti ucelený a nanejvýš
dokonalý, nebo nijak nepoutá fantasii.

Takovým postupem, složku za složkou, e-
šíme veškerou úpravu knihy, a tak vzájemnou
souvislostí všech knižních prvk dosáhneme
psobivé ucelenosti a slohovosti. Vše, každou
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podrobnost úpravy, luštíme dle jednotného
plánu, nic nesmí banáln vynikat, vše zladí-

me na jeden tón, ztlumíme, aby dominoval
vlastní obsah knihy: její myšlénka.Tak nabude
každá kniha i úpravou individuelního výrazu
a bude se lišiti od knih jiných. Snažme se, by
v zevnjší form knihy zrcadlil se její vnitní

obsah, ímž ji zbavíme jednotvárné všednosti

výrobku továrnicky provádného a dodáme
jí osobitosti. Tak vznikne krásná kniha jako

krásný pedmt umlecko-emeslný.
Lze však upravit vkusn i bžné knihy, ne-

inící nárok na název krásné knihy, I takové
levné knihy mohou a mají být pkn upra-

veny. Zvolíme dobrý, ne drahý papír drsného
povrchu, stránky vysadíme správn emesln
ze vkusného písma, peliv vyšetíme velikost

stránky a dobe ji umístíme na papíe. Dáme
si záležet, abyádky titulu byly vkusn ešeny
a vysazeny z písma slohového s textem, uži-

jeme záhlaví a špiek z téhož ornamentu —
hledíme i za skrovných možností upravit dílko

prosté, ale vkusné. ^^^^
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bsahem a úpravou cenná kniha
vyžaduje dobrý papír. Požada-
vek ten jest samozejmý; kniha
vytisknutá na chatrném papíe
nejen projevuje neúctu k auto-
rovi, nebo kehký a nepevný

papír neuchová na dlouho myšlénky spisova-
telovy a nedonese je do budoucnosti, ale také
pelivou úpravu znehodnotí takovýto papír,

který pedem již vyluuje delší trvání knihy.

Kdežto papír vyrobený z dobré látky zaruuje
knize trvanlivost, dodává jí jakési solidnosti a
svojí krásou — krásou materiálu— zvyšuje pí-
znivý dojem celku.

Dobrý a trvanlivý papír vyrábí se z tkanin,

nejlépe z lnných hadr; a továrny dnes již

hotoví dobré papíry i ze slámy, bambusu, ko-
nopí a z vláken jiných rostlin. Papíry z devité
buniiny bývají lehké, asto na pohled velmi
pkné, ale psobením svtla a vzduchu rychle

žloutnou a stávají se kehkými. Budme tedy
pi volb opatmi a dejme radji vyzkoušeti
papír, jehož chceme upotebiti; na tiskopisy

trvalejší ceny neberme papír, ve kterém je ob-
saženo devo u vtším množství.
Dobrý papír z hadr, který neobsahuje bu

žádné nebo jen skrovn písad (mastku, kídy
a pod.), je pomrn prsvitný; z toho dvodu
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bývá silnjší. Ale papír zas píliš silný, silnjší

než je k zamezení prsvitnosti tisku teba, je

neohebný a pi obracení nepíjemn tvrdý. Na
takovém kreslicím papíe tisknutá kniha p-
sobí vtíravým dojmem pehnané modernosti.

Ovšem kniha vtšího formátu nutn vyžaduje
papír silnjší, než kniha malá; práv tak hrubší

typy lépe se vytisknou i tou na papíe silném,

a drobné, jemn kreslené písmeny na slabším

papíe.
Kídov bílý papír kontrastoval by píke

s typy ernou barvou vytisknutými a osloval
by ponkud zrak. Proto k zmírnní té protivy

užívá se s oblibou papíru lehce tónovaného
zlatov, ržov nebo šedozelen, šedomode,
papíru slab zahndlého a pod. Barva nesmí
být píliš vyslovena, ale pouze naznaena, aby
byla zejmá pouze pi prohlížení proti svtlu.

Krásn psobí a pispje k jednotnosti výrazu,

kde toto vnitní zabarvení papíru lze uvésti

v soulad s myšlenkovým obsahem knihy.

Není tenái zvláš píjemno, když pi obra-

cení list v knize papír chrastí, jakoby byl

naškroben — daleko lépe se obracejí mkké,
hebké listy papíru nepíliš klíženého, nanmž
se i snadnji tiskne. Tvrdost a tuhost je vadou
mnohých runích papír a psobí pi tisku po-

tíže, nehled k tomu, že i písmo, typy, znan
16



se tvrdým papírem opotebí a otlaí; aby se
tmto obtížím ásten odpomohlo, máí se
takový papír ped tiskem.

Povrch papíru má vždy odpovídat struktue
písma, a obsahuj e-li kniha obrázky, tedy i re-

produkní technice illustrací, OblíÍDen je papír
drsného povrchu, který mkce pijímá svtlo,
neleskne se a tvoí tak píjemné pozadí pro
typy i obrázky. Výrazné a silné písmo krásn
se odstiuje od drsného papíru hrubšího zrna,

zvláš je-li k sazb knihy užito typ vtšího
stupn. Ale písmo drátové kresby se nestejn
boí do takového papíru, slabé áry jsou jako
rozmazány; užijeme-H menšího stupn písma,
zalévají se oka písmen barvou a tisk je ne-
istý. Totéž písmo tiskne se však dobe na
papíe hladším, na kterém svižné slabé linie

ist vycházejí a elegantn se kladou na papír
hladší sice, ale nelesklého povrchu; práv tak
drobné typy menšího písma vyžadují povrch
mén drsný. Rozhoduje zde i velikost knihy:

kvartový svazek mže zajisté být tisknut na
drsném papíe hrubého zrna, jehož struktura

by v drobné knížce pekážela. Jsou-li v díle,

které máme upravit, illustrace, stává se vc
tím složitjší. Illustrace rytá nebo kreslená
silnými arami, kde pevládají plochy erné a
bílé, psobí pkn na drsném, zrnitém papíe,
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Aby však plochy byly syt erné, vyžaduje
takový štoek pí tisku na drsný papír mnoho
barvy, a obsahuje-li jemnji kreslené detaily,

zalijí se tyto barvou a neotisknou se ist. Cím
slabší jsou linie kresby, tím hladší musí býti

povrch papíru, a i nejjemnjší perokresby lze

tisknout na papíe nelesklém, ovšem hladkém.
Mížková a zrnitá autotypie, orthotypie a po-

dobné reprodukní zpsoby, u nichž plochy

stínové rozloženy jsou v drobné teky, žádají

papír hladkých. Továrny vyrábjí dnes již

dobré, trvanlivé papíry satinované, hladkého,

mdle lesklého povrchu, vhodné k tisku tchto
reprodukcí, takže není teba sáhnouti vždy
k papíru kidovanému. Na papír s povrchem
kídovým se tiskne sice snadnji, obrázek —
zvláš má-li hustší síku — vypadne efektnji,

ale papír ten je kehký a netrvanlivý. K tisku

jemných autotypií a barvotisk se ho dosud
pevážnou vtšinou používá. Píjemnji nežli

kidový papír se zrcadlov lesklým povrchem
psobí papír s nelesklou vrstvou kídovou, vy-

rábný v rozliných odstínech. Máme-li tedy

upraviti knihu s illustracemi autotypickými a

chceme se pokud lze vyhnouti papíru kidova-
nému, pomžeme si tím, že text vytisknem na

p. na zažloutlém papíe runím mírn drsného

povrchu, a obrázky — vytištné na nelesklém

18



papíe kidovaném téhož zbarvení— vložíme

do zadu za text nebo jako pílohy mezi listy

do textu. Tím dosáhneme pec jakési jednot-

nosti. Ale kde mžeme, vyhnme se radji
vbec papírm kidovaným.

Papíry runí i nkdy papíry strojové mají

nezarovnaný, jako otepený okraj. Není-li ne-

rovnost pílišná v pomru k velikosti knihy a

písma, nepoezává se hotová kniha a volná,

mkká linie okraje pispívá k dekoraci. Nkdy
z praktických dvod poízne se i kniha na
runím papíe tisknutá; nerovné okraje totiž

ponkud znesnadují obracení list.

Runí papíry mívají prsvitnou, do povrchu
listu vhloubenou kresbu, písmeno nebo jinou

vodní znaku (filigran), a papírna vyrobí na
objednávku archy s libovolným znakem, jmé-

nem neb letopotem. Znaka povstane tím, že

do pletiva síta, v nmž z papírové hmoty tvoí
se arch, vetkána i vletována je ze slabého

drátu kresbika, takže na dotyném míst je

vrstva papíroviny ponkud slabší. Kresba pro

vodní znaku musí tedy býti jednoduchá a tak

upravena, aby z drátku bylo ji lze provésti.

V knihách peliv upravených se dbá, aby i

vodní znaka byla v jakési souvislosti s ostatní

výpravou. Bu se v ní opakuje motiv, kterým
je kniha vyzdobena, nebo je vodní znakou
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signum nakladatele, které zárove otisknuto

na stránce titulní a pod. Vodní znaka bývá
umístna bu uprosted stránky, neb v rohu
papíru, i pod vytisknutou stránkou — nkdy
na všech listech, jindy na prvním listu každého
archu.Upotebíme-li papíru s továrním filigrá-

nem, dbejme, aby nebyl v knize pevrácen; ani

to není pkné, roztrhne-li se znaka ve dví

peložením papíru pi složení archu.

Cennjší knihy peliv upravené tisknou se

bu na runí papíry, na dobré papíry strojové,

nebo na papíry japonské. Z runích jsou nej-

vhodnjší poloklížené nebo neklížené papíry

holandské i francouzské, vyrábné v krásných
barevných odstínech bu pouze z hadr nebo
s pídavkem cellulosy. Starý japonský papír,

polohladký, píjemn hndých tón, a mkký
papír ínský jsou dobrý, trvanlivý a krásný
materiál, žádají však zvláštní pée pi tisku,

jsouce nestejn silné. Pro knihy, které pi ob-

sažnosti nemají býti silné, hodí se tenouký ale

pevný a neprorážející papír indický. Na knihy
peliv upravené, které však nemohou býti

tisknuty napomrn drahý papír runí, volíme
alespo dobrý papír mírn drsného povrchu,

jehož látka neobsahuje mnoho deva. JSf
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ruhou podmínkou krásné knihy
práv tak dležitou jako dobrý
papír, je zetelné písmo krás-

ného ezu. Písmo je základem
knižní úpravy, na nm pede-
vším spoívá její psobivost a

dojem písmem zpsobený je nejryzejší. Jako
papír jest i písmo organickou souástí knihy,

není jen pídavkem jako výzdoba a illustrace.

Prostá knížka, dobe vysazená ze vkusných a
správn kreslených typ a ist vytisknutá na
pkném papíe mže být pvabným, krásným
dílkem, i když není vyzdobena.
Písmo je to, které pi výprav knihy psobí

nejvíce obtíží. Píin je nkolik. Volba ostat-

ních složek knižní úpravy jest pomrn snazší;

papír mžeme si vybrat z etných vzork, a

nevyhovuje-li nám žádný ze vzork papírnou
nabízených, dáme si prost zhotoviti papír dle

svého pání. Rovnž illustrace nebo výzdoba
neiní pílišných obtíží. Ale pi písmu je tomu
jinak. Obyejn jsme odkázáni na druhy písem
nacházející se v tiskárn, ve které hodláme
knihu tisknouti; a žádná tiskárna — ani velké
závody nevyjímaje — nemá výbr vkusných
písem knižních.V pedloženém vzorníku asto
naleznete pekvapující množství rozmanitých
písem akcidenních, grotesk, písem insert-

21



nich, ozdobných a secesních, a nkolik druh
bezvýrazných písem novinových, ale jste rádi,

když v celé té pestré sbírce všemožných typ
naleznete jediné písmo, hodící se pro sazbu

krásné knihy. Podaí-li se vám nalézti vkusné
písmo knihové uritého, vyjádeného charak-

teru, není ješt vyhráno; obyejn nemá ho
tiskárna dostatené množství, aby se vysadil

tiskový arch, a tisknouti po dvou stránkách je

nevýhodné a drahé.

Stává se též— a tento postup jest pi zadání

tisku krásné knihy nejastjší— že knihu dáme
provésti do tiskárny, která má písmo nám vy-

hovující; že tedy vybereme písmo a dle nho
teprve zvolíme tiskárnu. Když ani pak, kdy
výbr náš rozšíil se tímto zpsobem na písma

z celé ady knihtiskáren, nenalezneme vhodný
typ, mžeme vybírat písmo dle vzorník slé-

váren písem, kde už spíše nalezneme písmo,

které se nám bude zamlouvati.* Ale i když
jsme te nalezli vhodné písmo a jsme ochotni

*Pi výbru musíme se omezit jen na písmo-
lijny rakouské, nmecké a z ásti francouzské.

Anglické a americké písmolijny hotoví písma
docela jiného systému; použití jich v našich

knihtiskárnách jsou na pekážku tžko peko-
natelné technické obtíže,
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je objednati, nejsou vždy obtíže pekonány.
Pokud se písma týe, jsme odkázáni pouze na
písmolijny cizozemské -nemáme dosud vlast-

ního eského písma — a tyto nezhotovují ke
každému písmu eské akcenty; zvlášt bývá
tento nedostatek u písem nedávno vydaných.
Dáme-li si eské akcenty teprv zhotovit, je to

spojeno se znaným zdržením a ovšem i se

zvýšeným vydáním.
Jak patmo, není volba písma vcí snadnou.

Jist nejlépe bylo by této poteb vyhovno
zhotovením vlastního písma, a práv pi eské
knize mluvilo by mnoho dvod pro takovéto
ešení. Avšak zhotovení razidel i lití písma
je podnikem nákladným, jehož se dosud ani

naše jediná eská písmolijna neodvážila, a
dá se pedpokládati, že by se podnik takový
vyplatil; a jist by se dnes již našel umlec,
který by nakreslil vyhovující pvodní eské
písmo pro eskou knihu.

Typy pro krásnou knihu urené mají nejen

býti krásné kresby, ale i jasné a snadno itelné.

Každé písmo se nehodí pro sazbu knihy. Jsou
velmi krásná dekorativní písma, která vkusn
se vyjímají na pozvánce nebo doporuence a

která sama, i když nebylo užito ornamentu,
plochu papíru zdobí. Tvar písmen je elegantní,

v osamocených ádkách krásn psobí a také
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dobe se tou. Kniha však klade na písmo jiné,

písnjší požadavky. Kniha zvláš zdrazuje
pravdu, že písmo samo o sob nemá úel, ne-
zdobí jen plochu, ale podává zvuk, vyjaduje
myšlenku, usnaduje dorozumní, které bude
tím snazší, ím itelnjší jest písmo, Tedy na
knižním písmu musíme pede vším jiným žá-

dati, aby bylo zetelné a snadno itelné, aby
vyhovovalo svému nejvlastnjšímu úelu.

Otázku, které písmo je snadno itelné,tžko
zodpovdti. itelnost je pojem píliš neuritý;
je dokázáno, že existuje celá stupnice schop-
nosti tení u rozliných individuí; písmo, které
mnozí s obtíží a pomalu budou ísti, petou
jiní plynn. Povšechn možno íci, že itelným
písmem je to, jehož tvary neodchylují se píliš

od tvar písma, kterému jsme se uili ve škole,

jehož se všeobecn v knihách a v asopisech
užívá. Tím dojdeme sice jako v uzaveném
kruhu k tomu, že nejitelnjší tvary písmen
jeví vlastn naše bžné a bezvýrazné písmo;
ale nezapomeme, že mluvíme zde pouze o
charakteristickém TVARU písmeny, o její sil-

houet, která nesmí býti podstatn zmnna
nebo petvoena, má-li být písmu zachována
snadná itelnost.

Tvar písmen ustaloval se poznenáhlu, staletí

na nm pracovala, a každá zmna byla zd-
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vodnna píinou. Zmnil-li se zpsob psaní,

nástroj, kterým se psalo, hmota, na kterou se

psalo—mlo to vliv na tvar písmen; práv tak

pizpsobil se tvar technice, kterou byly první

tiskací písmeny ezány do deva, i technice,

kterou pozdji se ryla i pilovala razidla písmen

do oceli. Pokaždé následovala zmna — ovšem

znenáhlá, nebo pro zmnu písma je oko zvláš

citlivé — jež byla pivodna nutností: zmnou
materiálu, nástroje neb techniky. Pedstavme
si, že by zinkografie byla vynalezena díve než

tisk s pohyblivých liter. Jak zcela jiným sm-
rem bral by se vývoj tiskacích písmen, které by

pro reprodukci musely být psány.A jist by se

zrak pizpsoboval tmto zmnným tvarm
a písmo bylo by itelné.* V dnešní dob není

dvodu, pro který by základní tvar, silhoueta

písma, ml být mnn a tím znesnadována
itelnost. Pouhý dekorativní úin jist není a

nemže býti dostateným dvodem, a sebe

dekorativnjší a krásnjší písmo je pochybe-

né, není-li zárove itelné; postrádá vnitního

opodstatnní.

*Kterak zpsob provádní a technické nut-

nosti psobí na tvar písmen, vidíme i na písmu

psacího stroje, kde všecky písmeny musí býti

stejn široké.
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Tvar písma je vcí rozešenou; jsou možný
malé zmny, ale každé nové, odchylné ešení
znesnadní itelnost a jest na úkor zetelnosti
písma. Originálnost nemá zde té dležitosti,

jako vnitní krása, vážnost a jasnost.A že sku-
tený umlec dovede pekonati rozpor mezi
dekorativností a úelností, toho dkazem je

nkolik již existujících krásných písem kniž-

ních, jež jsou i dekorativná, i snadno itelná.
Umlec bohaté fantasie, který však si dovede
uložit sebekáze, vtiskne i starému, klassické-

mu tvaru typ svj osobitý charakter, vytvoí
krásné písmo individuelní a výrazné, i když se

podídí uritému, stálému tvaru typ. Ovšem
než písmo navrhuje, vnuje as studiu starých
tisk a rukopis, studuje techniku psaní, rytí

a lití písma, aby poznal postupný vývoj tvar
i technické možnosti provádní.

Pro sazbu tiskopis akcidenních, obálek,
program, pozvánek atd., hodí se však dobe
i písma velmi dekorativná, není-li jich kresba
píliš rébusovitá.

Další podmínkou itelnosti je správný po-
mr silných a slabých ar, který opt má být v
uritém pomru k šíce písmeny, k ernobílé
psobivosti písmeny. Pomry ty lze vyjádit
íslicemi 2 : 3 nebo 3 : 5; ovšem urení takové
nemá absolutní platnosti, nebo písmeny kon-
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struované pomocí výpot, kružidla a pravítka

jsou sice pesné, avšak bezvýrazné a ztrnulé.

Každá písmena má mít svj índividuelní výraz,

svoji osobitost, která nemálo usnaduje plyn-

né tení a rychlý zrakový vjem celých slov,

Z estetických i zdravotních dvod jsou nyní

oblíbena písma silnjší kresby a rozdíl mezi
silnými a slabými arami nebývá píkrý. Obraz
silného písma oko díve a jasnji zachytí, než
obraz písma slabého. Slabé písmo z tenkých,

pavuinových ar bude na vtší vzdálenost

neitelné, nech je již sebe vtší. Písmo jest

nejitelnjší, když tlouštka jeho silnjších ar
obnáší ptinu šíky písmeny ,n*; sesílení této

tlouštky jest bezúelné, itelnost se tím nijak

nezvýší, kdežto seslabení ztžuje rychlé roze-

znání tvaru. Tvar písmeny má býti zetelný
ješt na vzdálenost 1 m (tím ale není eeno,
že by písmo muselo býti na uvedenou vzdá-
lenost plynn itelno). Tyto podmínky ovšem
mají cenu pouze relativní, nebo i písmo všem
uvedeným podmínkám vyhovující mže být
nesnadno itelné, je-li jeho kresba píliš de-

korativní. Písma stejn silná, bez patek, jimž

chybí rytmus slabých a silných ar, nehodí se

k sazb knihy, psobí ve stránce jednotvárn,
osobitost jednotlivých liter není dosti zejm
vyznaena, což je zvláš patmo, seadíme-li
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tyto nevýrazné typy v njaké bezvýznamné
slovo (numn). Rovnž nejsou knihovými písmy
rozliná písma secesní,ozdobná a vbec písma
módní, nebo kniha není urena pro chvíli jako

jiné tiskopisy bžné, denní poteby; úprava
její nepodléhá tedy chvilkové a kolísavé mód
a vyžaduje písma hlubší, trvalejší ceny.

Dležitá je i vzdálenost jednotlivých písmen
od sebe. Urit ji jakýmkoliv pravidlem je ne-

možno. Každá písmena musí být do té míry
osamocena, aby nesplývala ani s písmenou
pedcházející, ani s písmenou následující; je-li

však mezi literami ve slov mezera pílišná,

vidí oko pi tení jednotlivé písmeny a ne celé

slovo, a tení je mén snadné. Písmo široké

kresby je itelné i když písmeny jsou od sebe
dosti vzdáleny, kdežto úzké písmo musí býti

též tsné. Záleží také na tvaru a šíce patek
písmeny i na výraznosti písma. Když je char-

akteristický tvar (silhoueta) písmeny zejm
vyznaen, neztratí na itelnosti ani když jsou

tsn sblíženy, ba taková tsná sazba z vý-

razného písma obzvláš krásn psobí svojí

uzaveností.
ádka vysazená z dobe kreslených a na

olovnou nohu správn umístných písmen
jeví v celé délce stejnomrné rozložení svtla
a stínu. Oka písmen: o, c, d, p . . . nevynikají
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svtle, typy: k, a, z. . . netvoí temnjší skvrny.

Stránka z takového písma správn vysazená
je stejnomrn šedá. Je-li nkterá písmena
barevnou silou odlišná, vzniknou tmavší neb
svtlejší body, které ze šedé plochy stránky

vynikají a ruší, nebo zrak postehne i zcela

nepatrné odchylky v síle zabarvení. Proto pi
kreslení písma je teba velké pelivosti a stá-

lého pirovnávání a zkoušek, pi umísování
písmen na olovnou nohu (justirování) té nej-

úzkostlivjší pesnosti.

Navrhovatel musí dbáti, aby písmeny velké
i malé mly rovnováhu, aby byly stejn silné

a klidné kresby; nesmí zapomenouti, že kreslí

typy pohyblivé, které pokaždé jinak budou
sesazeny. Jsou zde tedy jiné podmínky než pi
kreslení celé ádky, kde každá písmena kreslí

se s ohledem na písmenu pedcházející i ná-
sledující, kde vzniklé nestejné mezery snadno
se vyrovnají naklonním nožky, prodloužením
patky, roztažením tvaru. Pi slovech sesazo-
vaných z pohyblivých typ totéž ,k' pijde
ped ,o* i ped ,u*. Proto písmo sázené nikdy
nemže psobit tak uzaven, jako kreslené.

Nkdy u zvláš pelivých tisk hledí se téhož
dojmu ásten docílit tím, že se zhotoví n-
kolik astji se vyskytujících písmen (v eštin
a, e, k) v nkolika tvarech; písmo je bohatší a
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malebnjší, ale sazba vyžaduje pak dbalosti

a porozumní, aby rozliných tvar bylo vždy
užito na patiných místech.

Pi justirování písmen na olovnou nohu dá
písmolijec každé litee její vlastní šíku, již

zaujímá v sazb, a mnoho zde záleží na nepa-

trném pidání i ubrání, kterým se zvtší i
zmenší vzájemná vzdálenost písmen; i dobe
kreslené a navržené písmo mže písmolijec

úpln pokazit.

Všimnme si dále rozdílu mezi stední a ho-

ejší výškou písmen, ili prázdného místa nad
e, a, m . . . Cím tento prostor je vtší, tím ídcí

zdá se být sazba.V eské sazb má místo nad
malými písmenami zvláštní dležitost, nebo
v nm umístny jsou eské akcenty, kteréž

jsou choulostivým místem tém všech našich

písem; umístní i tvar tchto malých znamé-
nek jsou tém napoád pochybeny. Nemáme
dosud vlastního eského písma, které bylo by
ešeno souasn s árkami a háky a se zete-

lem k jich umístní, tak aby znaka tvoila

organický celek s písmenou, aby tvar její byl

odvozen ze tvaru písmeny a její síla pizpso-
bena síle písma.

Veškerá u nás dosud užívaná písma jsou

provedena v cizin; typy kresleny jsou pro

sazbu eí akcent bud vbec neužívajících
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(angliina), nebo užívající jich jen poskrovnu
(nmina). Proto sazba z tchto písem v ei
pvodní, pro niž jsou navržena, psobí daleko

píznivjším dojmem, než vysadíme-li z nich

sazbu eskou, s akcenty, zaplujícími hoejší

výšku ádek. Což ostatn je pirozeno, nebo
ten kdo písmo kreslil, neml zetele k eským
akcentm, které teprve pak, když písmo bylo

chystáno i pro eštinu, umístny nad písmenu;

a to nejen bez ohledu na požadavky ei, na
význam jich v eštin, ale asto i bez ohledu

na styl písma, na jeho tvary a sílu; stává se,

že u písem zcela rozliných charakter jsou

háky a kliky tytéž. Háek bývá oste klíno-

vitý, nech písmo jest úzké i široké, árka
kolmo jako napíchnuta na písmenu, kroužek
nad ,' obyejn slabouký i u silného písma.

Na nonpareillu je kUka práv tak velká jako

na petitu a borgisu, a zídka jsou akcenty v
téže ádce stejn vysoko nad všemi písmena-

mi, krom toho nkterý více v právo, jiný opt
v levo. A pece správné postavení akcent
není vcí tak nesnadnou: jich tvar a síla mají

souhlasit s tvarem i silou písma; háek, árka
i kroužek nech sáhají do téže výše, jako teka
na X\ akcent musí býti nad hmotou písmeny
v rovnováze (ne snad pouze nad prostedkem
písmeny). Ovšem to vše je pouze pizpsobení

31



eských akcent cizímu písmu; skuteným e-
šením by bylo, kdyby se eské písmeny celé

nakreslily i s akcenty, aby již vnitn spolu

souvisely. Akcenty jsou malikosti, le dle-
žité, a jemnji cítícímu oku pekáží jakýkoliv

nepoádek v malikostech, z nichž se veškerá
knižní úprava skládá, nebo nepoádek ruší

harmonický dojem, kterým krásná kniha chce
na tenáe psobiti.
Le nestaí jen vybrati krásné a zetelné

písmo; tvar i síla typ musí býti též v souladu
s ostatními složkami knižní úpravy. Kniha ma-
lého formátu vyžaduje písmo drobné, stránky

velké knihy sázíme z typ vtších. Ale i malá
kniha tisknutá velkým typem je vkusná, když
užité typy nejsou hrub kresleny. A vbec se

nyní užívá typ pomrn vtších, než díve,
nebo ve velkých stupních spíše se uplatní

krásný tvar písmen ~ písmo je také itelnjší

a nenamáhá zrak. Lékaské autority zavrhují

knihy, ve kterých na 1 cm jdou více než-li dv
ádky; dle toho nejmenším písmem by bylo

cicero nebo proložený garmond.
ádky v knize nemají býti delší 1 1 cm (asi

24 cicer); delší ádku zrak najednou nepe-
hlédne i snadno se nkterá ádka peskoí.
Nejlépe a bez obtíží se tou ádky sázené na
šíku 16 až 20 cicer. Celá ádka je v zorném
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úhlu tenáových oí, pi tení není tedy teba
pohybovati celou hlavou. V knihách velkého
formátu, kde sazba je širší, rozdlíme stránku

ve dva nebo více sloupc.
Rovnž vzájemná vzdálenost ádek má vliv

na itelnost a na vzhled sazby.Tsn sblížené

ádky splývají a obtížn se tou, zvlášt v eš-
tin, kde akcenty ponkud zaplují místo nad
malými písmenami. Když ádka jest nahoe i

dole osamocena bílou linií prázdného místa,

sleduje oko nerušené ádku, kterou te, aniž

by mu pekážela ádka pedcházející a ná-

sledující. Alespo tolik mezery má býti mezi
ádkami, co obnáší stední výška (o, m, n . . .)

písma. Siln, význan kreslené písmo je lépe

neproložit, aby stránka ležela na papíe jako

uzavená, neroztrhaná plocha; naopak ádky
vysazené ze slabého písma, které samo již má
dosti svtla, mohou býti i ídce rozloženy, a

stránka pec psobí klidn, stejnomrn šed.
O vzájemné vzdálenosti ádek rozhodují také

výraznost písma, jeho tsnost, rozdíl mezi ho-

ejší a stední výškou, tvar a šíka patek atd.

Nelze tedy dáti pesnjších pokyn a musíme
spoléhati na zkoušky, na odhad oka a na svj
osobní vkus.

Ale jsou i další jemnosti, jichž dodržení není

sice nutné, ale které znan pispjí k jednot-
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nosti knihy. Dbáme na píkL, aby tvar písmen
odpovídal tvaru stránek; úzké, vysoké strany

(sazby, ne papíru) nebo úzké sloupce v knize

nkolikasloupcové sázíme z užšího, štíhlého

písma, stránky blížící se tvarem tverci z typ
širší kresby. I k obsahu a úelu knihy teba
míti zetel. Píruku njakou neb katalog lépe

bude sázeti z písma menšího než slavnostní

spis nebo knihu vznešeného obsahu, kde již

samo písmo má psobit monumentáln; pro

lyrické básn jist nezvolíme silné typy mocné
a výrazné kresby, jaké byly by zas pípadné
pro njakou historickou povídku. Je-li možno,
sázíme knihu z písma odpovídajícího charak-

terem dob, o které kniha jedná nebo z které

pochází, a tak snažíme se dosáhnouti vnitní

spojitosti obsahu s vnjší formou.
Takovým pelivým a rozmyslným výbrem

krásného, itelného a úelného písma docílí

se psobivého a pi tom ryze knižního dojmu;

teprve harmonické typy pkného ezu dodají

knize ušlechtilost apvab pedmtu ešeného
z vnitku, z úelnosti, psobícího krásou svého
materiálu. Proto je krásná knižní úprava bez
krásného písma prost nemožná. J^
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ormát knihy ídí se dle jejího

obsahu a úelu. Pro slavnostní

spis, výpravné dílo umlecké,
cestopis a pod. hodí se velký
formát kvartový, kniha verš,
divadelní hra, povídka bývají

vydány obyejn v oktávu nebo ve formátu
ješt menším, katalogy, libreta atd.ve velikosti

kapesní. Ne jastji užívaným tvarem knihy je

obdélník na výšku, jehož pomry pohybují se

mezi 5x6 až 5x8. tvercový formát, kterýž
v malém mítku nkdy bývá vkusný, jest ve
velkém ponkud hrubý, kdežto naopak tvar

píliš štíhlý také není vkusný a krom toho pí
sazb a nkdy i pi tisku psobí rzné obtíže.

Nepraktického formátu obdélníku na šíku
užívá se zídka, tém jenom pi obrazových
mappách a dtských knížkách.Vbec lze íci,

že nejvkusnjším tvarem knihy je formát co
nejmén výstední.
Pi stanovení formátu knihy mžeme vyjíti

z dvojího: bu dáme si zhotovit vlastní papír
a v tom pípad uríme libovolnou velikost

sami, nebo užijeme papíru hotového a formát
nám vznikne složením archu na kvart (4°), na
osmerku (8°), dvanácterku atd.; hledíme, aby
se papír nemusel uíznutím zmenšit, zvlášt
je-li to drahý papír runí i japonský, nebo
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chceme-li zachovati nerovné okraje. Nanejvý-
še poízneme hotovou knihu nahoe u hlavy.

Když z celého archu nijak nelze složit vhodný
formát a papír se musí zmenšit bu na výšku
neb na šíku, poízneme archy na správnou
velikost ped tiskem.

Dle formátu papíru uríme pak pomrnou
velikost sazby. Správný pomr tchto dvou
složek: prázdného papíru a potisknuté plochy,

má znaný vliv na vkusný vzhled knihy a zde
bývá také nejastji pochybeno. Nepomrná
velikost i špatné postavení vysazené stránky
kazí asto knihy jinak peliv upravené, a na-
opak jsou knihy docela prosté, bez výzdoby,
bez obrázk, bez iniciál, které docilují vzácné
a isté psobivosti jen krásou písma a správ-
nými, peliv vyšetenými a šastn ešenými
pomry sazby a papíru, a úelným, vkusným
umístním šedého tverhranu na tverhran
bílý. Ale knihy takové jsou ídké, velmi ídké,
nebo nalézti tyto správné pomry není práv
snadno; mnoho rozliných okolností zde roz-

hoduje a není pravidla, dle nhož bychom se

mohli ídit.Tém vše spoívá jen na odhadu
oka, na osobní soudnosti a asto i na náhod.
Záleží na úelu a obsažnosti knihy, na tvaru

a síle typ, na struktue papíru a jeho okrajích,

na vzájemné vzdálenosti ádek atd.
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Pokusím-lí se pec i zde uriti základní vše-

obecná pravidla, podmínky, kterým velikost

sazby a postavení její na papír má vyhovovat,
bude to jenom souhrn pozorování z praxe a
jakési vytení hranic, mimo které je záhodno
býti zvláš opatrným.
Plocha otisknuté sazby zaujímá z pravidla

polovinu až dv tetiny plochy papíru. Njaká
píruka, libretto, prvodce neb podobná ka-
pesní knížka bude míti prázdné okraje úzké
již z praktického dvodu, abychom nenosili

v kapse zbyten mnoho prázdného papíru,

rovnž uebnice a vbec knihy praktického
úelu mají sazbu pomrn vtší; ale stránky
sbírky umleckých reprodukcí, knihy básní,

belletrie lépe se vyjímají se širokým bílým
rámcem, který tvoí stránkám sazby klidné

pozadí, a je-li kniha tisknuta na pkném pa-

píe, pispívá i krása jeho k harmonickému
dojmu. Papír drsného, zrnitého povrchu žádá
širších okraj než papír hladký, sazba knihy
velkého formátu bude pomrn k ploše papíru
vtší, než sazba malé knížky, protože široký

okraj by neprakticky zvtšil rozmry knihy.

Užijeme-li runího papíru s otepeným okra-

jem a knihu necháme nepoíznutou, bude bílý

rámec kolem sazby ješt širší, nebo nerovná
linie okraje ponkud znekliduje plochu.
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Stránka vysazená z výrazného silného typu,

s ádkami tsn sblíženými, bez proložení, ne-

musí spoívati na tak velkém listu papíru jako

ídká sazba ze slabého písma, proložená, jež

sama už má dosti svtla a aby se nerozbíhala,

potebuje široký bílý rámec, tím širší, ím jest

písmo svtlejší kresby a ím vzdálenjší jsou

ádky od sebe. Rovnž stránky z velkých typ
sesazené žádají více prázdného papíru, než
sazba z písma drobného.
Obdélník sazby je pomrn k své šíce nižší

než obdélník papíru, a zvláš pkn psobí,
souhlasí-li pibližn tvar strany s tvarem typ:
úzký typ — vysoká stránka, široký typ — nižší

stránka. Ovšem jakýsi souhlas mezi šíkou a

výškou sazby a šíkou a výškou papíru musí
býti zachován; jist by se nehodila stránka ve
tvaru píného obdélníku na vysoký úzký list

papíru.

Mnoho záleží na umístní tmavého tver-
hranu sazby na bílý, svtlý tverhran papíru;

správné postavení sazby na papír dodá knize

eleganci a jakousi vnitní bezpenost. Vychá-
zíme z pedpokladu, že jedna stránka sama
o sob je neúplnou ástí, teprve dv protilehlé

stránky že tvoí celek. Souvislost jich nazna-
íme, že ob stránky posuneme do hbetu,
takže vnjší prázdné okraje stránek budou
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širší, než okraje vnitní, ve hbetu.O má být

vnjší okraj širší, nelze urit, pomr mezi ší-

kou vnjšího a vnitního okraje jest velmi
kolísavý. Slabá knížka obsahující jen nkolik
arch, která pi otevení úpln se rozeve,
mže mít stránky hodn do hbetu posunuté,

kdežto pi rozevení silné vázané knihy z-
stane mnoho místa ve hbetu zakryto, a na to

teba dbáti již pi úprav formátu.

Aby tverhran sazby vznášel se jaksi na
ploše papíru a nepsobil svojí barevnou tíží,

položíme jej nad sted papíru; i praktické d-
vody toho vyžadují, nebo pi tení držíme
knihu dole a tak ást papíru zakrýváme prsty.

Dolejší prázdný okraj pod stránkou mže být

hodn široký, kniha tím jen získá na dekora-
tivnosti. Ba u nkterých pkn upravených
anglických knih jest sazba stránek posunuta
vysoko do vnitního hoejšího cípu papíru a

ob stránky tvoící celek bezpen spoívají
na papíe, jsouce jako uzaveny širokými bí-

lými okraji z dola i s obou stran, a úprava ta

psobí nkdy velmi pkn.
K urení pomrné šíky okraj stávají sice

rzné formiilky, le nehodí se pro každý pí-
pad; formát pibližující se tverci žádá jiných

pomr než dlouhý formát oktávový, kniha
slabá opt jiných než kniha silná. Postup šíky
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bývá tento: ve hbetu okraj nejužší, nahoe
širší, okraj vnjší ješt širší a dole nejširší. Na
píklad uvedu jednu z užívaných formulek; ve
hbetu 3 díly, nahoe 4, vnjší okraj 5 a dole

7 díl; hodí se pro knihy, jichž délka a šíka
jsou v pomru asi 2 : 3.

Ovšem bývají stránky sazby postaveny na
papíe také jinak, bu je sazba posunuta níž,

takže je hoejší okraj širší, nebo je postavena
ze stedu asi na prostedek plochy papíru, ale

tyto odchylky zídka jsou vzhledu knihy na
prospch. V žádném pípad však nemá být

pod stránkou mén než nad ní — stránka pak
padá s papíru, a rovnž je naprosto nesprávné
umístní sazby ven, blíže k vnjšímu okraji —
rozrušuje se tím struktura knihy, trhá se sou-

vislost dvou protilehlých stran, které tvoí
k sob náležející, nedlitelný celek. JSf
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dyž jsme vybrali papír, zvolili

písmo i urili formát, pistoupí-

me k vlastnímu reprodukování
myšlének obsažených v knize,

k sestavování liter ve slova a
ádky, k sazb, která musí být

ádn a peliv zhotovena, má-li vzniknouti

kniha skuten krásná. Máme už i v eštin
adu knih na pkném papíe vytisknutých,

umlci vyzdobených a pkn upravených, ale

na prstech jedné ruky by spoítal krásné kni-

hy eské s dokonale emesln zhotovenou
sazbou. Spíše se ješt hledí na zevnjšek než
na vnitek a tak se stává, že kniha má sice

umleckou výzdobu, pvodní devoryty, lept,

ale co jí chybí, je dkladná, poctivá a ádná
práce typografická. A pece nic tak nepispje
ke skutené kráse knihy, jako správná, dobe
emeslná sazba, a naopak niím neuškodí se

vzhledu knihy, jako nedbalým vysazením
krásných typ a vytisknutím takovéto sazby
na dobrý, pkný papír. I neodbomík jemnji
cítící pozná, že knize nco schází, že je nkde
pochybeno; dojem celku není harmonický,
a zdánliv jest vyhovno všem podmínkám
krásné knižní úpravy. Zkušený odborník vidí

hned kde vzí chyba, a bývá mu líto takové
knihy asto s velkou péí a nákladem vypra-
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vené, když ví, že pouhou ryze technickou,
emeslnou maUkostí byla by se dala chyba
napravit, a pak by sazba nejen nerušila har-

monický dojem celé úpravy, ale pispla spíše

kjeho jednotnosti a ucelenosti, Nedbá-li se na
správný základ, emeslnou techniku sazby, je

asto velmi pracné a nákladné dílo nedbalou
sazbou znehodnoceno.
Prvním požadavkem je, aby bžná, hladká

sazba v knize nerušila; séadní slov musí
psobit klidn, aby oko hladce klouzalo po
ádce a ádka aby psobila nerušené jako
šedá plocha. Toho docílíme stejnomrnými
mezerami mezi slovy a pelivým vyplováním
ádek. Široké mezery mezi slovy ruší plynnost
ádek, ve stránce vzniknou svtlá místa a tak
je sazba roztrhaná, dravá a psobí neklidn.
Mezi slovy má být jen tolik prázdného místa,

aby slova byla urit od sebe oddlena, aby
nesplývala v jedno. U sazby z písma úzkého
budou mezery menší, u širokého vtší. Silné

písmo bude sázeno tsnji než písmo slabého
ezu, které jsouc samo svtle kresleno, žádá
více svtla. Jsou-li ádky proloženy, mže být
mezi slovy víc, než jsou-li ádky sraženy, bez
proložky. U normáln litého písma, u kterého
,n* se rovná pltveríku, bude nejvtší pí-
pustnou mezerou šíka ,n*, nejmenší mezerou
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tetina,n*. Sázeli bychom tedy na tetiny, sta-

hovali na šestiny, a rozpalovali nejvýše na
pltveríky. Mezery širší pltveríku ne-

mly by se vyskytovati v ádn zhotovené
sazb.

Nejsprávnjší by bylo, kdyby mezery mezi
slovy byly u všech ádek stejné; toho ovšem
nelze docíliti s nynjšími písmy, ale dbáme,
aby mezery v téže ádce byly stejné, a krom
toho se snažíme, aby ádky stažené a rozpá-

lené nenásledovaly bezprostedn za sebou.

Abychom skuten dosáhli rovnomrného
rozdlení svtla v ádkách a tím i ve stránce,

dbáme i na prázdné místo (maso) u nkterých
versálek (LTAV); za tekami a árkami, které

nad sebou mají dosti svtla, vložíme slabší vý-

plnk a pi stahování zde nejdíve ubíráme;

bžné zkratky (at. d., j. v.) sázíme se slabými
výplky, vyrovnáváme svtlost pomlek, uvo-
zovek — zkrátka zbývající prázdné místo se

rozloží stejn a rovnomrn s ohledem ke
všem okolnostem. Užije-li se k sazb knihy
písma velkého stupn, budou mezery mezi
slovy pomrn užší, kdežto v knize z písma
drobného, nonpareillu, petitu, musí být slova

k vli itelnosti více od sebe vzdálena.

Je zvykem, pocházejícím snad z dob, kdy
všecka interpunkce byla stavna doprosted
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mezery mezi slovy, oddlovati stedník, dvoj-

teku, vykiník a otazník od pedcházejícího
slova slabým výplkem. Zachováme-li pi sá-

zení tuto zvyklost, pisadíme znaménka ; : ! ?

za teku, árku, odsuvník a uvozovku tsn
bez mezery; litery ty (.

,

' ") mají samy již dosti

svtla.
ádky je teba pi sázení peliv a stejn

vyplovat, jinak nejsou stejn dlouhé, zaátky
a konce ádek nestojí pesn pod sebou a

stránka vyhlíží neurovnan. Pi tisku pak se

v takové sazb snadno zvednou výplky na
úrove ostatních liter a otiskují se s nimi (vy-

vstávají hrotky); také se písmeny v nedosti

vyplnné ádce nakloní ke stran (písmo lehá)

a otiskuje se jenom vyzvednutá strana každé
písmeny, kdežto druhá ple písmeny se bud
vbec neotiskne, nebo se otiskne slab.

První ádka každého odstavce zaíná po-

nkud dále od kraje (zarážkou), a poslední

koní obyejn prázdným místem (východem).

Aby uzavenost sazby nebyla píliš rušena,

užíváme zarážek malých, na tverík až na
dv cicera. Zarážku zcela vypustit a zaínat
první ádky odstavc hned z kraje jako ádky
ostatní, není radno, a se to nkdy také dje.
Nevyznaíme-li njak zaátek odstavce, chybí

protiváha k nevyhnutelným východm, strana
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splývá zaátkem ádekv jedno a unavuje oko.

ádka východová má býti alespo dvakrát

tak dlouhá jako zarážka, aby prázdné místo

na zaátku následující ádky bylo kryto.

V nkterých knihách bývají zarážky a vý-

chody vyplnny ozdbkami téhož výrazu a

téže barevné síly, jako užité písmo. Taková
ozdbka zarážku sice vyplní, ale nevyznaí
kde odstavec zaíná; výsledek tedy je stejný,

jako kdybychom sázeli prost bez zarážky,

což jist není správné. Má-li ozdbka v za-

rážce užitá vyznaiti nový odstavec, musí být

téhož slohu jako písmo, ale kresby ponkud
výraznjší. Pokud se týe vyplování východ
ornamentem, nepovažuji za šastný zpsob
výzdoby, vyplnit kde jaké prázdné místo ve
stran ozdobou; i bílé plochy a plošky mají

oprávnní jako perušení a doplnk ploch a
plošek tmavých. Harmonie, rythmus erného
a bílého, to iní stránku píjemn klidnou, ne
jednotvárná še.

Další píinou neklidnosti v úprav sazby
je tvoení se „ek", které vznikají, následuj e-li

nkolik mezislovních mezer pímo pod sebou.

S tmito vinoucími se bílými ekami setkáme
se tém ve všech našich knihách; tvoí jakési

svtlé štrbiny v šedé ploše stránek, rozlamu-
jící nkdy mnoho ádek kolmo na dva nebo
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nkolik díl. Pi sazb s nynjšími písmy nelze
sice úpln zabrániti tmto ekám, tvoícím se

zvlášt u kraj sazby, ale pelivým sázením,
rozmyslným rozpalováním a dlením mžeme
jim ve vtšin pípad zabrániti, a kde pece
vzniknou, nepovlekou se dále než pes dv
nebo ti ádky. Slova v dobe emeslné sazb
mají se navzájem vázat jako cihly ve zdivu:

prázdná mezera má být shora i zdola zakryta
slovem.
Abychom docílili stejnomrné sazby, musí-

me si pomáhati dlením slov. Saze pi tom
nejen dbá dlení mluvnicky správného, ale

má se íditi i zvláštními typografickými pra-
vidly pro dlení. Je ovšem pípustno pekroit
tato typografická pravidla, sázíme-li na úzký
formát, chceme-li tím zabrániti ekám nebo
bezprostednímu následování ádky stažené
po ádce rozpálené. Nevypadá pkn, když je

nkolik dlicích znamének pod sebou; kraj

sazby je jako vykrojen. Vyhnme se, pokud
lze, dlení v ádkách po sob následujících a

víc než ti dlítka pod sebe nestavme. Dlení,
pi nichž se penesou na ádku následující jen

dv písmeny, hleme zamezit, ale slova slo-

žená mohou se dlit; rovnž pípustno jest

dlení, pi nmž na první ádce zstanou dv
písmeny. Pedložky „u, v, s, z, k, o" a spojka
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„i" nemly by být na konci ádky, zvláš ped-
ložky patí vždy ped slovo, k nmuž náleží.

Také samotné „A" nemá být na konci ádky.
ísla nedlme od urujících slov, charaktery
a tituly od jmen, vlastních jmen a názv neroz-
dlujme. Také písmeny zkratek (a t. d., mn. j.

a pod.) neodtrhujme od sebe.*

Sázení velkých písmen vyžaduje zvláštní

pelivosti. Malé písmeny jsou obyejn dobe
k sob vyrovnány, kdežto versálkovou ádku
musíme teprv tenkými výplky vyrovnat, aby
svtlost mezi jednotlivými velkými písmenami
byla všude stejná. ádka mírn prostrkaná
mezi literami tsn na sob ležícími, vyrov-
naná (SLOVANE), je klidnjší a uzavenjší,
nežli táž ádka prost jen sesazená, nevyrov-
naná (SLOVANE), v níž nkteré písmeny od
sebe odstávají, a jiné jsou stsnány k sob.
Na tuto okolnost se asto nedbá pi sázení

z velkých písmen.
Jsou i celé knihy vysazené z versálek. Bý-

vají to bud spisy slavnostního obsahu nebo
knihy básní. Stránka takto vysazená psobí
sice velmi klidn a jednotn, každá ádka je

*Tyto zkratky, znaící pokraování, by se

nemly penášet na zaátek ádky; rovnž ne
pomlka (pausa).
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dlouhým uzaveným obdélníkem, ale text se
te pomalu a obtížn; proto není radno sázeti

z versálek knihu obsažnjší — tení by brzo
unavilo, V eské sazb zvláš ruší etné árky
a háky nad písmenami, které pekážejí a za-
plují bílou linii mezi ádky. Hodláme-li celou
knihu sázet z versálek, pak zvolme písmo se
širokými a nízkými akcenty ve stejné výšce
kreslenými a sedícími nízko na písmenách.
A je dobe vyzkoušeti díve itelnost sazby a
dle toho uriti vzájemnou vzdálenost ádek.

Slova nebo vty v textu, které chceme zd-
razniti, vysadíme bu z versalií, nebo z písma
silnjšího, i z kursivy, anebo je vyznaíme
proložením. Nejlépe jest vyznaovati kursivou
shodného ezu nebo z versálek téhož písma,
z kterého je sázeno dílo. Místa takto vyzna-
ená vynikají sice z ostatního textu, le neruší

klidnosti stránky jako písmo pltuné atuné,
které je mén vhodné; vyznaovati prostrká-

ním slov by se v knize vbec nemlo; vyhlíží

to píliš všedn a novinásky. Zdraznit slovo

podtržením linií není vhodné již z toho d-
vodu, že linku lze pisadit až dol pod celou
výšku litery, tedy nízko, a nejsou-li ádky pro-

ložením od sebe dosti vzdáleny, zdá se náležet

spíše nad ádku následující. A je-li sazba ne-
proložena, nelze vyznaení podtržením vbec
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provésti. Nejlépe a nejúhlednji vyznaíme
dležitá slova nebo vty, když je vytiskneme
druhou, výraznjší barvou. Ovšem je to po-

mrn dražší.

Sazba básní je ponkud odlišná od sazby
bžné. Kniha verš vyžaduje zvláš krásného
písma, nebo zde stojí konce ádek osamo-
ceny shora i zdola, a tím vynikne zeteln tvar

typ; takže litera mén vkusná, kterou oko
pehlédne v sazb tvoící uzavený tverhran,
vyniká a ruší v ádce osamocené. Mezery mezi
slovy musí být peliv vyrovnány (u teek a

árek, ped versálkami), což u sazby verš je

dobe možno, ježto nestejn dlouhé ádky se

vyplují k levému okraji stránky. Jsou sice

knihy básní, ve kterých veškeré ádky jsou

vyplnny doprosted, a uspoádání to je na
pohled vkusné; osa stránky jest uprosted a

ádky rozloženy jsou v rovnováze po obou
stranách osy. Ale zpsob ten je nezvyklý a

pi delších ádkách, kde verš se musí zlomit,

pímo ruší celistvost verše. Rovnž nezvykle
psobí, když jednotlivé verše v básni jsou za-

všeny za sebou a netvoí samostatné ádky.
Je tím porušena vnjší stavba básn, a ruší

to ve tení, máme-li teprve hledati zaátek a

konec verše. Jsou-li verše dlouhé a musíme-li

je zlomiti ve dv ádky, tedy dbejme, aby tím
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nebyla porušena rovnováha a klid stránky;

mžeme druhé kratší ádky umístit bud do
prostedka stránky, neb dále od kraje zpedu
i ze zadu, ale vždy tak, aby zaátky jich byly
v téže áe pod sebou.
Velmi obtížná je sazba divadelních her a

libret. Zpsoby úpravy jsou velmi rozmanité,
ale text má být vždy pehledný. Jména osob
a scénické poznámky musí se lišit od vlastního

textu.

Kapitoly a oddíly v knize zaínají obyejn
titulkem, který s ohledem na slohovost knihy
má být sázen z téhož ezu písma, z kterého
je vysazen ostatní text. Velikost titulku mže
být rzná; záleží na tom, je-li nadpisem k delší

kapitole i jen ke krátké stati knihy. Obyejn
staí, je-li titulek vysazen z velkých písmen
téhož písma, z kterého sázen text knihy. Uži-

jeme-li písma vtšího, dbejme aby nebylo silné

a ze stránky aby píliš nevynikalo. Umístní
titulk mže být velmi rzné a postavení jich

záleží na celkové úprav knihy. Nkdy jest

postaven doprosted nad šíku sazby, jindy

zárove s levým okrajem stránky, mžeme jej

upraviti do jedné nebo do nkolika ádek, lze

také sestaviti titulek ve tvercovou skupinu
a zalomiti jej do sazby jako iniciálu; nkdy je

tsn u textu, jindy ádku i více vzdálen od
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ostatní sazby; vbec titulky lze upraviti pe-
rozmanitými zpsoby, a kdo upravuje knihu,

zvolí zpsob odpovídající ostatní úprav, ob-

sahu a urení knihy.

Vysazení a upravení titulk složitých, jež

sestávají z nkolika ádek, vnujeme nejvtší
péi. Titulek takový lze bud sestavit do tvaru

obdélníku — po pípad kratší ádky doplniti

ozdobou slohovou s písmem — nebo jej sázet

do skupiny volné, trojádkové, se stídáním
ádek dlouhých a krátkých. Skupiny titulkové

nech psobí klidn a nech jsou v rovnováze
s veškerou stránkou. Od textu k nmuž nále-

žejí nemají být oddleny linkou ani jakoukoliv

ozdobou. Jest samozejmo, že všecky titulky

v celém díle budou ešeny jednotn, stejn,

tedy bud ve skupiny uzavené, nebo tíád-
kov. A znovu pipomínám jako požadavek
zvláš dležitý, že písmo titulk má býti téhož
ezu jako písmo knihy; písma ozdobná, grote-

sková a podobná užita uvnit knihy ruší, nebo
titulek má se organicky vázati s ostatními

ástmi knižní úpravy, a ne se od nich tvarem
typ odlišovati.

Nejtvrdším oíškem knižní sazby je titulový

arch, t. j. patitul, titul, vnování, nkdy i úvod,
obsah atd. Sazba a úprava tchto ástí psobí
nejvíce obtíží, které šastn pekoná jen saze
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ovládající úpln techniku emesla, saze intel-

ligentní a nanejvýš pelivý.Titulový arch musí
být jednotný s ostatní knihou, jednotlivé ásti
vzájemn souvisí úpravou i zpsobem ešení.
Nestaí upravit ádky v pknou formu a umí-
stit je vkusn na plochu papíru; úpravamá být
logická, vnitn zdvodnná, a pokud lze, má
odpovídat obsahu knihy.

Titulní strana, hlavní titul, je knize tím, ím
je tvá lovku a prelí budov. Sousteuje
se v nm obsah knihy ideový i formální; jako
myšlénky v knize obsažené shrnuty jsou v n-
kolik slov titulu, tak i celková úprava knihy
mla by být vyjádena úpravou nkolika jeho
ádek. Pro tento jeho význam bývá prove-
dení titulu vnována zvláštní pée, a asto
i knihy prosté vnitní úpravy jsou ozdobeny
pkn kresleným titulem, ovroubeným rám-
cem a okrášleným pípadnou vignetou.A lze

i sazbou z typ zhotoviti krásné tituly, mající

ped kreslenými pednost, že technikou svého
provedení tsnji souvisí s vnitní úpravou
knihy.

Sazba titulu je vdným polem pro sazee;
zde není vázán pesnými pravidly a plnmže
využiti svých technických schopností, proje-

viti svj vkus, a na správném rozešení textu
a rozvržení ádek je též patrná jeho soudnost
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a intelligence. Díve než zane titul sázeti,

uváží veškeré okolnosti, ráz a obsah knihy,

její úel, její vnitní úpravu, a dle toho urí
si pibližný tvar a úpravu stránky titulové.

Titul díla jednajícího o umní bude úpravou
klidnjší a jaksi písnjší, ornamentu užijeme

spoe a jen ist slohového, kdežto pi úprav
titulu pro knihu verš nebo novel mžeme si

dovolit uspoádání volnjší, ozdoby mže být
více a její sloh nemusí býti tak klassicky istý.

Po tomto pedbžném urení rozvrhne saze
text titulu v jednotlivé skupiny, vyjme hlavní

ádku a zkouší, kterak skupiny upraviti. N-
kdy ádky lépe vyjdou ve skupiny uzavené,
obdélníkové, jindy ve skupiny trojádkové;

a zpsob vkusnjší zvolíme. Násilné vtsnání
do pedem ureného tvaru psobí vynucen,
kdežto každý krásný titul je úpravou samo-
zejmý,nevtíravý.* Zvláš pi doplování ádek
ornamenty poínejme si opatrn: ím mén
tchto doplujících ozdbek, tím lépe.

U nás jsou obvyklé tituly sázené do skupin

trojádkových se stídajícími se ádkami dlou-

hými a krátkými, vysazenými z typ rozliné

*Jsou-li titulky uvnit knihy sázeny v uza-

vené skupiny, mla by ovšem i titulní strana

býti vysazena ve skupinách uzavených.
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velikosti. Angliané sázejí své tituly astji do
skupin uzavených a to jen ze dvou i tech
velikostí písma, ímž docilují nejen výraznosti

hlavní ádky, ale i prosté, psobivé elegance

a jednotnosti titulní stránky. Pkn psobí,
je-li nkterá ze skupin v titulu ukonena po-
stupným zkrácením ádek ve tvaru obrácené
pyramidy; titul nabude tím jakési svižnosti.

Hlavní titul je umístn obyejn na stránce

liché, pravé, ale u nkterých knih je na levé

stran a proti nmu na stran pravé zaíná již

vlastní text knihy.

Nejvkusnjší jsou tituly vysazené z téhož
ezu písma, z kterého sázen je text. Takový
titul váže se tsn s vnitkem a pispívá k jed-

notnému stylu knihy. V dokonale upravených
knihách i tehdy, když mají titul kreslený, jest

písmo jeho pizpsobeno tvaru písma užitého
v textu. V knihách volnji upravených, bás-
ních, povídkách a pod., nedbá se vždy této

slohovosti, a pak ovšem se takový titul pon-
kud vymyká z celkové úpravy knihy.

Titul se sázívá z velkých písmen, které jsou

dekorativnjší a tvoí pkn uzavené ádky.
V titulu obsažném jest alespo hlavní ádka
vysazena z versálek; le není správné, jsou-li

dležité ádky z písmen malých a podízené
z versálek. Ovšem titul píliš obšírný, mající
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mnoho textu, byl by z versálek nepehledný,

i sázíme jej celý z písmen malých. Versálky

musí býti peliv vyrovnány, aby ádka z nich

vysazená byla v celé délce stejn svtlá, a lze

ádku z velkých písmen i znan prostrkati,

vyžaduj e-li tvar titulu delších ádek.
Hlavní ádkou titulu, vysazenou z nejvt-

ších typ, je název knihy, zahrnující celý její

obsah. Velikost typ volíme dle šíky ádky,
dle velikosti stránky a dle obšímosti titulu; je

dobe, je-li hlavní ádka asi dvojnásob vtší,

než podadné ádky titulové, aby vynikala ze

stránky; nkdy též bývá tisknuta význanjší
barvou. Podízené ádky jsou dle své dleži-

tosti vysazeny z písem menších. Avšak není

radno užiti v titulu mnoha rzných velikostí

typ; s temi, tymi stupni vždycky staíme,

a titul bude tím klidnjší. Lze vysadit vkusný
titul celý z typ téže velikosti, teba z versalií

téhož písma, z kterého je text knihy; ovšem
chybí takovému titulu pehlednost.

Hlavní ádkou titul obyejn zaíná, nkdy
je ped ní jméno autora neb jiná menší ádka,
ale vždy mla by býti umístna v hoejší te-
tin stránky, jinak titul vyhlíží tžkopádn a

padá s papíru. Vbec tžišt titulu, jeho sv-
telné psobivosti, má vždy spoívati v hoejší
polovin stránky — dobrý titul je nahoe tžší
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než dole. Tímto uspoádáním nabude stránka
lehkosti a tvoí jakousi voln se vznášející de-
koraci papíru.

Velikost sázeného titulu je táž, jako plné

stránky textu, a též postavení jeho na papíe
souhlasí s umístním stran vnitního archu.

Šíka stránky je naznaena nejdelšími, plnými
ádkami, její výška první a poslední ádkou
titulu; nkdy je první ádka posunuta pon-
kud níže, zejména u titul o skrovném textu
nebo sázených do skupin trojádkových.
Osou titulu je kolmice vedená prostedkem

stránky a ádky leží na té ose svým stedem.
Jsou sice tituly, jichž ádky jsou voln rozlo-

ženy na ploše papíru bez ohledu na stedovou
symmetrii, ale takovéto zdailé tituly sázené
jsou velmi ídký. Titul žádá klidnou úpravu, a
té lze dosíci nejspíš rovnováhou svtla a stínu.

Tittdy kreslené neb ozdobené rámcem jsou

asto vtší než stránka vnitního archu, pe-
sahují do prázdného okraje papíru, ba nkdy
nejsou v žádné souvislosti s tvarem textové
stránky. Takováto úprava titulu bez ohledu
na ostatní ásti knihy nepispívá k jednotnosti

knihy a odtrhuje titul jako samostatnou ást
od celku. Velikost stránek mže býti na titulu

alespo naznaena, na píkl. vnitek rámce je

téhož tvaru jako plná strana textu a pod,
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Dležité pro pehlednost a itelnost titulu

je rozložení ádek od sebe a umístní skupin
ádkových na ploše papíru. Mezi jednotlivými

ádky téže skupiny má být asi tolik místa, co
obnáší mezera mezi slovy. Pílišné rozložení

ádek není pkné, jako není pkné roztahání

slov v ádce, a práv zde se asto chybuje a

to i v titulech jinak dobrých. Skupiny ádek
mají psobiti uzaven a stejnomrn šed;
na ploše stránky je rozložíme dle toho, kterak
textem spolu souvisí. Skupiny náležející k ná-

zvu knihy umístíme k hlav stránky, oznaení
vydavatele, místa a roku vydání dol k noze
stránky. Mezery mezi skupinami posunutými
ke hlav strany budou asi stejné, ovšem s ohle-

dem na jich vzájemnou souvislost a sílu písma;

jakékoliv urení tchto mezer jest nemožné,
šíka jich u rzných titul píliš kolísá.

Zbylou vzdálenost mezi hoejšími skupina-

mi a skupinou u paty stránky necháme bud
prázdnou, nebo do ní umístíme ozdobu i pí-
padnou vignetu, která spojí skupiny v celek

a krom toho znamenit uklidní a soustedí
celý titul. Nelze uriti, do jaké výše ozdobu
postavit: nkdy je blíže hoejší skupiny, jindy

zcela dole ped skupinou konenou; závisí to

na jejím tvaru, kresb i význanosti, a také

na tvaru skupin.
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Pesných pravidel, dle kterých by se ídila

úprava každého titulu, není. Dobrý, správný
titul je klidný, pehledný, tmavé ádky a svtlé
mezery (též ádky dlouhé a krátké) stídají se

rhytmicky a celek musí psobit svižn a lehce.

Pkný titul je knize doporuením, titul nezda-
ený zkazí úpravu knihy jinak krásné.

Na levé stránce proti titulu je nkdy umí-
stna kresba, symbolicky se vížící s obsahem
neb s vdí myšlénkou knihy, i pedvádjící
njakou scénu z dje v knize vylíeného, též

to bývá podobizna autora a pod. Tento obraz
pedtitulní (frontišpic) je tak veliký, jako titul.

Je-li titul ovrouben rámem, je asto i kolem
obrazu rámec podobný, nkdy i týž óde pe-
vrácený. V knihách vydaných v njaké knižní

sbírce je na míst pedtitulního obrazu levý

titul souborný, totiž titul oné sbírky. Také je

nkdy hlavní titul rozdlen na dv stránky:

v levo jméno autora, v právo název díla, ale

takové roztržení ástí k sob náležejících není

práv šastné.

Na liché stránce ped titulem bývá vytisk-

nut název knihy a mnohdy též jméno autora

drobným písmem, nejlépe ^versálkami písma,

z kterého je vysazen text. ádky tohoto pati-

tulu jsou umístny rzn: bud asi ve tetin
stránky nebo až nahoe u hlavy i jinak. Nkdy
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je patitul vbec vynechán a kniha zaíná titu-

lem, jindy zaíná patitulem každý díl knihy.

Na stránce následující za patitulem, levé,

nalézá se udání o tisku knihy, potu výtisk a j.

(tiráž). Je vysazeno z písma knihy v uzavenou
skupinu, posazenou bud nad prostedek nebo
knoze stránky. Tato zcela podadná ást není

v každé knize a nkdy je na jejím míst firma

tiskárny. Jinak je firma umístna na hlavním
titulu nebo na samostatné stran vzadu za

textem knihy.

Vnuje-li autor dílo nkomu, vytiskne se

dedikace na liché stránce za titulem, nkdy
i na rubu titulu. Její úprava je rozliná; bu
je vysazena z písma jako text, nebo z kursivy,

také mže být provedena rukopisem ve form
dopisu a tiskne se s klišé.

Obsah a seznam vyobrazení jsou podadné
ásti knihy a mohou být sázeny z písma men-
šího než ostatní text. Obsah zaíná na liché

stránce za dedikací (není-li v knize vnování,
tedy za titulem), a mže být umístn také až

na konci knihy. Je-li pouze nkolikaádkový,
postaví se nad prostedek neb nahoru k hlav
stránky, nebo se vysadí na užší formát a umístí

se na sted ostatních stránek. Sazba obsahu
je poadová, s tekováním, a íslice stránek

jsou bez teky na konci ádek. Seznam vy-

59



obražení (není-li zavšen za obsah) následuje

na další liché stránce a má stejnou úpravu
jako obsah.
Pedmluva zaíná rovnž na liché stránce

a bývá upravena jako vnitní stránky textové.

V nkterých knihách jest vysazena z písma
vtšího stupn než ostatní text, neb z kursivy,

nkdy z téhož písma jako text ale ádky jsou

proloženy.

V krásné knize, ve které záleží na jednot-

nosti celku, užíváme pokud lze pro všecky
ásti titulového archu — titul vyjímaje -- téže

velikosti písma, a sice nejlépe písma, z nhož
je vysazen text knihy.VersaJiemi sázíme ásti
dležité: patitul, vnování, písmenami malými
ásti podadnjší: tiráž, obsah,pedmluvu. Po-
stavení stran je totéž, jako archu vnitního,

rovnž jich velikost. Nezabírá-li sazba celou

stránku, umístíme ádky bu nad sted strán-

ky nebo k hlav, i k její noze. Ale veškeré
ásti titulového archu pipouštjí také úpravu
jinou, volnjší; záleží jen na tom, aby ten kdo
knihu upravuje dbal na úelnost, na vzájem-
nou souvislost tchto ástí, na jednotnost celé

knihy.

Vzhledem k vazb knihy je dobe, zane-li

titulový arch jedním nebo dvma prázdnými
listy, které se neítají. Poínaje patitulem se
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strany poítají, ale neíslují, teprve na strán-

kách pedmluvy jsou stránkové íslice. Je-li

pedmluva obsažná, stránkuje se nkdy titu-

lový arch i s pedmluvou samostatn íslicemi

ímskými nebo francouzskými (text sám pak
íslicemi arabskými) a tiskne se naposled, až

je celé dílo hotovo. jCs?
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ro upravení sazby do stránek,

lámání knihy, platí uritá praxí
vyzkoušená pravidla. Je radno
se jimi ídit i pi lámání krásné
knihy, nebo jsou to pravidla

témvýlun technická, která

usnadují práci a zaruují emeslnou správ-

nost knižní úpravy. Pravidel tchto není vždy
dbáno, zvlášt v knihách upravených našimi
umlci, akoliv je to vždy na úkor celkového
vzhledu knihy. Cizí umlci knižní, na píklad
Morris, Pissarro, oceují význam emeslných
pravidel a peliv jich dbají.

Sazba v knize má být tsná, na každé stran
stejný poet ádek. Roztahování sazby, roz-

palování mezi odstavci má za následek, že pi
tisku ádky neleží na sob, stránka má špatný

rejstík. Výskytují-li se v knize titulky uvnit
stránek, rozpoítáme si je na dv nebo na ti
ádky, abychom nemusili vkládati proložky
mezi odstavce.

Neplnou východovou ádkou nemá stránka

nikdy zaínat.Vyjde-li pi lámání východ pec
na zaátek stránky, hledíme tomu odpomoci
tím zpsobem, že v nkterém pedcházejícím
odstavci mezery mezi slovy zvtšíme nebo je

zmenšíme, aby odstavec vydal o ádku více

nebo méné, a tak aby zašla východová ádka
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na zaátku stránky (panchart). Není-li jinak

možno, radji zkrátíme dv protilehlé stránky
o ádku; vbec každým zpsobem se tomuto
nevkusu vyhnme. Zarážková ádka na konci
stránky spíše se snese a nepekáží, zvláš je-li

zarážka malá.

První stránka textu a jednotlivých kapitol

knihy zaíná obyejn o nkolik ádek níže,

zarážkou, nepesahující ptinu stránky; zbylá
sazba nech tvoí alespo tverec, ale nikdy
nízký obdélník. V nkterých knihách zarážka
vbec není a všecky stránky zaínají nahoe;
užijeme-H zarážek, pak má být zaraženo také
u pedmluvy a obsahu, a všecky zarážky ve
knize musí býti stejné.

Kapitoly knihy koní neplnou stránkou vý-
chodovou ili stránkou se špikou. V knize se

zarážkami mají stránky východové obsahovat
alespo tolik ádek, o kolik jsou stránky za-

rážkové kratší. Text je ukonen linkou nebo
ozdobnou vignetkou a pod. (t. zv. špikou).
S oblibou užívá se zakonení, že ádky textu

se postupn krátí ve tvaru pevrácené pyra-
midy; v takovém pípad neml by být úhel

sazby ostejší 90 stup, jazykovit zúžená
sazba je pranepkná.
V mnohých knihách je nahoe nad každou

stránkou umístna žáhlavní ádka, obsahující
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název knihy, jméno autora, neb titul kapitoly.

Záhlaví vysadíme z versálek písma o stupe
menšího nebo z písma, kterým sázena kniha,

a vzdálíme je od textu stránky mezerou asi

jedné ádky. Nkdy je záhlaví oddleno od
textu linkou silnou jako slabší tahy písma, neb
doplnno vhodnou ozdbkou na plnou šíku
stránky. K záhlavní ádce mžeme pidat í-
slici stránkovou, a sice k zevnímu okraji. Jinak
ji umístíme radji dol pod stránku bud do
sjtedu celé šíky, nebo pod vnjší okraj sazby.

íslice je z téhož písma jako text knihy neb
o nco menší; je-li uprosted, mže být posa-

zena hluboko pod stránku, je-li na stran, tedy
musí být blíže textu, ale mezera mezi poslední

ádkou a íslicí nech je alespo taková, jako

vzájemná vzdálenost dvou ádek textu. Také
z kursivy mohou být stránkové íslice, jindy

jsou umístny do ozdobného záhlaví, nebo po-
staveny na vnjší okraj papíru vedle první i
druhé ádky, od stránky na ádku vzdáleny,

a lze je i rznými jinými zpsoby upravit. Ne-
správné však jest umístní stránkových íslic

ke hbetu knihy, nebo tam nejsou úelné a
pozbývají svého praktického významu.
Poznámky v knize, noty, jsou obyejn sá-

zeny z menšího písma; ale není to nutno, nota
mže býti vysazena i z téhož písma jako text
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a nebude rušit, je-li úpravou a umístním na-

znaen její podízený význam. Bývá posunuta
k noze stránky a oddlena od ostatního textu

krátkou linkou na zaátku ádky, nebo linkou

protaženou v celé šíce stránky, nkdy též jen

prázdnou mezerou jedné ádky. Notová linka

nemá být silnjší než linie užitého písma. Notu
lze též zalomit do textu nebo ji upravit jiným
vhodným zpsobem, ale i zde jako pi veškeré
knižní úprav platí pravidlo; klidn, bez ná-

silí a vynucenosti.

V knihách historických, v pírukách a pod.

jsou umístny drobné poznámky (marginálie)

vedle stránek na vnjších prázdných okrajích

papíru, které za tím úelem bývají ponechány
širší.Vysazeny jsou z drobného písma na úzký
formát ve tvercovou skupinu, vzdálenou od
stránky asi na pl cicera. Také zde je možná
rzná oríginelní úprava; na píklad lze zalomit

skupinku marginálie z ásti do textu a ostatek

nechat vypuštný na okraji papíru; ale rovnž
nesmí úprava psobit násiln.

Pi lámání básní dbejme, aby nestejn plná

sazba básní byla vždy na stran v rovnováze.

Peliv odhadnme sted sazby s ohledem na
vykrojení jejího pravého okraje, a pak každou
stránku postavme na sted urené šíky. ád-
ky, jež se rýmují, nemají se pi pelamování od
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sebe trhat.Vbec úprava básní vyžaduje velké
pozornosti a íntelligence sazeovy, práv tak
jako úprava divadelních her, pi které stále

musí býti dbáno pehlednosti; titulky nesmí
pijít na konec stránky, scénické poznámky
nemají se pi pelamování odtrhnout od ásti,

k níž náležejí a pod.
Pod první stránkou každého archu vlevo je

umístna z drobného písma vysazená norma
(název díla), v právo signatura (poadová í-
slice archu), na stran tetí v právo táž íslice

s hvzdikou; jsou to pomcky pro knihae.
Ale v knize peliv upravené se tchto pe-
kážejících znaek neužívá. Jako saze a tiska,

musí i kniha vnovat skládání a vazb krásné
knihy zvláštní péi, ani bez znaek nesmí se

zmýliti. J^
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Inoho, jist že pevážná vtšina
krásných knih jest vyzdobena
bud umlcem neb typografem,

a pece je v tom množství pra-

málo knih, jichž výzdob by se

nedalo leccos vytknout.Uprava
knihy jest velice jemné umní a výzdoba její

vyžaduje umlce, jenž knize opravdu rozumí;

jsou umlci^zvuného jména, kteí nedovedou
knihu KNIZNE vyzdobit. Správn ji vyzdobí
jen umlec, znající všecky technické možnosti
knihtisku, ovládající také emeslnou stránku

knižní výpravy, nebo typograf umlecky cítící

a nadaný jemným vkusem, neustále šlecht-
ným na umleckých dílech. Pi výzdob knihy
mnoho záleží na ukáznnosti, na umlecké
ekonomii umlce. Kdo knihu upravuje, musí
vycítit, jak daleko ve výzdob mže dojíti, ne-

smí pekroiti hranici, za kterou zaíná pe-
plnnost, zde má zvláštní a dležitý význam
pravidlo „nieho píliš". Mnoho knih zkaženo
je výzdobou jen proto, že umlec nevdl kdy
pestat, že pehnal výzdobu na úkor ostatních

složek knižní úpravy. Kniha nežádá umlce
širokých technických schopností, ale vyžaduje
ducha chápajícího dekorativní úinek erných
a bílých skvrn, krásu ladných linií, vzájemnou
psobivost ploch. Skutený knižní umlec do-
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vede prostými prostedky vykouzliti na bílém

listu papíru bohaté harmonie a dosáhne jimi

asto rafinované psobivosti. Ovšem takový
umlec nehledí na knihu jako napedmt pod-
ízený, ale považuje výzdobu a výpravu knihy
za dílo stejné dležitosti s barevným obrazem
neb sochou. A jedin tehdy, pistoupí-li takto

s radostí a láskou k výzdob knihy, bude vý-

sledkem jeho práce dílo práv tak umlecky
cenné, jako kterýkoliv jiný umleckýpedmt
výtvarný. Nakreslení pkného titulu, obálky,

záhlaví není ješt výzdobou knihy; výzdoba
má být celkov ešena a krom toho souhlasiti

s myšlenkovým obsahem, s tvarem a kresbou
písma. Není to snadná úloha a proto je sku-
ten umlecky krásných knih poídku.
Každá kniha nesnese výzdoby. Již Morris

praví: „Zevnjšek knihy je nutn urován ob-

sahem knihy. Matematické neb lékaské dílo,

slovník, sbírka parlamentních eí, nebo po-

jednání o hnojivech vyžadují sotva výzdobu
jako svazek lyrických básní, vydání klassik
neb podobn. Kniha o umní, myslím, snese
ješt mén výzdobu, než jakákoliv jiná kniha,

a opt kniha, jež musí míti vysvtlující nebo
jiná vyobrazení, nemá míti naprosto žádných
ornament, nebo ozdoba a illustrace skorém
nikdy spolu neharmonují."
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Za knižní vyobrazení hodí se nejlíp devoryt
nebo perokresba reprodukovaná zinkografi-

cky, kteréžto illustraní techniky jsou knize

nejbližší, psobíce liniemi a plochami tak jako

písmo. Autotypie s pravidelnou mížkou ne-

patí do krásné knihy, ale má plné oprávnní
ve knize vdecké, kde záleží pedevším na
pesné, originál vystihující reprodukci. Mnoh-
dy jsou v knize jako pílohy lepty, vyobrazení
provedená svtlotiskem, heliogravurou, lito-

grafií, ale v základ je nejsprávnjší, je-li dílo

provedené knihtiskem vyzdobeno také knih-

tiskovými illustracemi. Dosáhne se tím pso-
bivé jednotnosti, stylu, kterou obdivujeme u
nkterých tisk anglických. Z téže píiny by
v ern tisknuté knize, upravené písn sty-

lov, nemlo být ani barevných vyobrazení,

nebo erné dojmy nemají se mísiti s dojmy
barevnými.A velmi asto nalezneme barevné
illustrace v knihách krásn upravených, zvláš
jsou-li lehího obsahu, na p. v pohádkách,
v knihách dtských, v novellách.

Dležitou okolností je správný pomr veli-

kosti obraz k velikosti knihy. Velké formáty

vyžadují velkých vyobrazení a naopak. Rušiv
psobí též, je-li obraz tak velký, že se nevejde

na šíku strany a musí-li být obrácen napí,
takže tená je pak nucen celou knihu otáet,
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aneb zabírá-li obraz dv strany a je uprosted
peložen. Nejsprávnjší jest, má-li obraz tytéž

rozmry, jako strana textu; pak leží proti ní

jako souhlasná plocha a ob strany tvoí jed-

notný a uzavený celek. Vyobrazení menší
nemá býti širší sazby, aby nepenívalo ádky
textu k nmu pidané. Nutno-li obraz pece
položit napí, umístíme jej vždy hlavou k levé

stran knihy, nech je na stránce sudé i liché.

Vyobrazení se kladou pokud lze na stránku

pravou, kteráž je v knize dležitjší, protože

v právo teme, hledíme i listujeme, a obraz

je oku vtší rozkoší než pouhý text. Jen obraz
pedtitulní bývá na stran levé.

lUustrace v knihách technických a podob,
nemohou býti dekorativní; diagramy a kresby
musí býti jasné a pesné, i nelze na n bráti

písného estetického mítka; a knižní um-
lec dovede i suchopárné pedmty seskupiti

a nakresliti dekorativn, aniž by jim ubral na
názornosti.

Za to pi illustrování pohádek, básní, knih

výpravných má umlec volné a vdné pole,

na nmž mže bohat uplatnit svoji fantasii

i své dekoratérské schopnosti, a v tom oboru
vytvoili nkteí kreslíi-umlci pekrásná díla

kouzelného pvabu. K illustrování knihy ne-

staí jen býti dobrým malíem, obraz v krásné
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knize musí býti stylisován a dekorativn pi-
zpsoben ostatním složkám knižní úpravy.
Taková illustrace jest dílem jemného a velmi

citlivého umní. Obraz nestojí zde sám o sob,
je tisknut a pak i tenáem pozorován zárove
s typy, je tedy teba jakési souvislosti obrazu
a typ, jejich linie, výraznost a barevná síla

mají jeviti píbuznost, podobnost. Umlec si

musí býti stále vdom, že krom jeho kresby
jsou v knize typy, s kterými jeho obraz má
splynout. Nalézti a v kresb vyjáditi tento

pomr k typm je velmi obtížnou úlohou illu-

strátora. Nejlíp bylo by vyhovno požadavku
jednotnosti tchto dvou složek, kdyby typy a
illustrace byly kresleny týmž umlcem; ovšem
tomu lze v knize sázené tžko vyhovti, zvláš
u nás je tento postup tém nemožným.
Vyzdobit kiiihu ornamentáln mže umlec

rozliným zpsobem. Bud každou stranu uza-
ve rámcem, nebo zarážky vyplní ozdobnými
záhlavími a stránky východové ukoní vigne-

tami, oddíly zane bohatými iniciálami, ádky
zarážkové a východové vyplní ozdbkami
a pod. Nech zdobí knihu jakkoliv, vždy se má
ozdoba kresbou, stylem, silou linií shodovati
s typy, kterými je kniha sázena, a nkdy se

i symbolicky pipíná k myšlenkovému obsahu
knihy. Kniha budiž vyzdobena jednotn, pí-
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buzným nebo týmž ornamentem, užitým na
všech stránkách podobným zpsobem.

Titul jako hlavní strana knihy bývá ozdoben
nejbohatji, a jsou etné knihy, jichž jedinou

výzdobou jest pkný, bohat kreslený titul;

i když je celý kreslen, má jeho písmo býti po-
dobné typm, z kterých je vysazen text knihy.

Krásn vypadají tituly, jichž text je obklopen
rámcem, mnohdy o stranách nestejné šíky.

Rámec je totiž ve hbetu nejužší, nahoe širší,

na vnjším okraji knihy ješt širší a dole nej-

širší, jest tedy pizpsoben šíce prázdných
okraj. Ale šíka rámce nemá býti táž jako

šíka okraje; bu je širší rámec, nebo piléha-
jící okraj papíru.

Nkdy je titul vyzdoben pouze pípadnou
vignetou, a je asto zajímavo, jak kreslí do-

vede na malé ploše vystihnouti a znázorniti

obsah a ráz knihy. Vigneta je umístna ped
konenou skupinou titulu.

Je-li kniha zdobena rámeky kolem stran

textových, nech je i titul sázen dekorativn—
ale naopak kniha mže mít dekorativní titul,

aniž by uvnit byla vyzdobena.
Rovnž h-ontišpic, patitul, vnování mohou

býti vyzdobeny souhlasným zpsobem, zvláš
je-li vnitní, textová ást knihy opatena bo-

hatší výzdobou,
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Nkdy umlec uzave všecky stránky textu

do kreslených rámc; rámec bohat kresleny

není na všech stránkách knihy stejný, což by
psobilo ponkud jednotvárn; staí, je-li mezi
rámem a písmem mezera obnášející vzájem-
nou vzdálenost jednotlivých ádek. Ale jest

záhodno, aby text na stránce pevládal nad
výzdobou; ornament má zdobiti text — není

tedy text doprovodem výzdoby, a jsou knihy
krásn, nádhern vypravené, ve kterých šedá
plocha textu skromn ustupuje ped bohatou,
nkdy i barevnou výzdobou. Zvláš ve Francii

je v oblib tato úprava, ba nkdy pod celou

takto vyzdobenou stránkou podloží se ješt
barevný podtisk a zakryje se jím povrch krás-

ného, drahého papíru.

Nad všemi textovými stránkami mže býti

kreslené záhlaví, v nmž je mnohdy umístna
stránková íslice; také bývá podobná kreslená

linka zárove dole pod textem. Linky ty mají
se pimykati k ploše textu a tvarem souhlasit

se tverhranem sazby, jinak zdají se být od-
trženy a spoívají osamoceny na ploše papíru.

Mezera mezi textem a ozdobnou linkou nemá
být širší jedné ádky.

Zarážky, jimiž zaínají kapitoly nebo oddíly
knihy, jsou asto vyplnny ozdobným záhla-

vím, kresleným bud do obdélníku nebo voln,
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a umlec dovede do takového záhlaví vložit

myšlénku i dekorativní, i souvislou s vnitním
obsahem kapitoly. Mže být ešeno na sted
nebo ke stran a šíka jeho nemá pesahovat
šíku textu. Nkdy je do nho vkreslen název
kapitoly nebo povídky. Vzdálenost záhlaví se

ídí celkovou úpravou knihy, ale nemá býti

vtší, než šíka prázdného okraje nad strán-

kou. Konenou vignetou i špikou kapitola

nebo oddíl knihy koní. Špika je vlastn po-
kraováním záhlaví a ob tyto výzdobné ásti
bývají kresbou i obsahem píbuzný. Špika se

kreslí do zbylého místa na východové stránce

a pipouští ešení velmi rozmanité; je zvlášt
vdným polem pro pero umlcovo. Špika je

umístna tak, aby prázdné místo pod textem
ponkud zaplovala: jak daleko ji postavit od
textu, ídí se dle její kresby a velikosti.

Kreslené iniciály jsou jakýmsi prostední-
kem mezi výzdobou a typem.Tvarem souhlasí

s typem v knize užitým, jich ozdoba s ostatní

výzdobou knihy. Velikost iniciály má odpo-
vídati velikosti knihy a ídí se podle uritého
potu ádek, který teba pesn odmit, aby
se iniciálka vázala s textem a nezbylo pod ní

mnoho svtla.V knize básní jsounkdy iniciály

voln kreslené; jich umístní vyžaduje zvláštní

pelivosti a vytíbeného vkusu.
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Všecky zpsoby, jimiž umlec mže knihu
vyzdobit, nelze zde uvést. Jsou velmi rozma-
nité; sazba mže býti obklopena ozdobnou
linií shora a s vnjší strany, jindy s jedné nebo
s obou stran a pod.

Zdobí-H knihu saze, musí býti ješt opatr-

njší, než kreslí, a je pravda, že dokonalých,
sazeem krásn vyzdobených knih je pouze
nkolik. Umlec spíše pizpsobí výzdobu
písmu a všem ostatním složkám knihy než-li

saze, pracující s materiálem hotovým. Proto
je teba úzkostlivé opatrnosti a pée — malé
nedopatení mže zniit všecku krásnou p-
sobivost a kniha jest hrubá, její úprava spíše

uráží vkus, než aby oku lahodila. Radji mén
ozdoby a to ozdoby jednoduché, prosté; asto
pouhá linie vyzdobí stránku knihy psobivji,
než-li bohatý rámec sesazený z ornament,
který— není-li ozdoba kreslena týmž umlcem
jako písmo — píke se od písma odlišuje a
stránky psobí pak násiln a hrub,
Nejastji zdobí saze zarážkovou stránku

záhlavím a konenou stránku špikou. Dává-
me pednost prost kreslené vignetce nebo
ornamentu, souhlasícímu barevnou silou s pís-

mem, a vyhýbáme se titrnému sesazování a
kombinování linií. Sázené záhlaví nemá zabí-

rati více než ptinu strany a budiž alespo tak
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blízko první ádky, aby s textem tvoilo uza-

venou stránku. Špika má svou silou i moti-

vem souhlasiti se záhlavím; umístí sepomrn
tím níže na zbývající ploše, ím více ádek
pešlo na stránku východovou.
Rovnž saze mže všecky stránky textu

vyzdobit záhlavími sesazenými z ozdob jed-

noduché, prosté kresby. Ozdbku k tomuto
úelu volíme s nejvtší obezelostí, a není-li

vhodných ornament, radji od záhlaví upu-
stíme nebo je nahradíme pouhou dvojitou i
trojnásobnou linií. Záhlaví nesmí se odlišovat

od textu a vynikat, ale má s písmem tvoiti

jednobarevnou, stejn šedou plochu. Do zá-

hlaví mžeme vpraviti stránkovou íslici bu
na prostedek nebo ke kraji stránky. Nkdy
je tato ozdobná linka pidána zárove dol
pod stránku. Záhlaví nemá být od textu vzdá-

leno více než jednu ádku. Ale pipomínám:
typografický ornament jest ponkud hrubou
pomckou výzdobnou pro pedmt tak chou-

lostivý, jakým je krásná kniha, a píliš snadno
se úprava knihy zkazí jeho zneužitím.

Rovnž mžeme knihu vyzdobit sesazeným
rámekem, diskrétním, jednoduché kresby,

nkdy jen pouhou linií. Tvar ozdoby a její sílu

peliv zvolme porovnáním dle tvaru a síly

písma. Mezera mezi rámekem a textem ídí
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se dle svtlosti sazby a také dle síly rámce.

Je-li sazba svtlá, bude také kolem ní více

prázdného místa a naopak; alespo tolik dluž-

no vzdáliti rámec od textu, mnoho-li obnáší

vzdálenost mezi stední výškou dvou ádek.
ím shodnjší jest rámeek tvarem a silou

s písmem, tím spíše tvoí souvislý celek s tex-

tem a mže být tsnji na stránce; ím více

se liší, tím dále bude od textu.

V nkterých knihách jsou zarážky i východy
ádek vyplnny ozdbkami s písmem stejn
silnými, takže všecky stránky v knize násle-

dují za sebou jako bezvýrazn šedé, nerušené

obdélníky.Tato jednotvárnost není celkovému
vzhledu knihy na prospch, nebo zarážka a

východ mají praktickou oprávnnost a oku je

píjemnjší stránka, jejíž šedá jednotvárnost

jest nkde svtlým místem osvžena. Chce-
me-li zarážku vyplnit, užijeme ozdbky sice

téhož stylu jako písmo, cíle ponkud tunjší
(nebo o hodn slabší, kterou pak mžeme vy-

plnit i celý východ) než je písmo, a na konec
východové ádky umístíme jednu nebo dv
tyto ozdbky. Tím budou svtlé mezery na
okrajích stránky zamezeny a pi tom bude za-

chována pehlednost jednotlivých odstavc.
Nejkrásnjší a nejvíce knihovou výzdobou

je iniciála. Je to vdná dekorace, nejtsnji
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s knihou souvisící, a jsou nkterá pekrásná
dílka vypravená skuten umlecky, jichž je-

dinou výzdobou jsou isté slohové iniciálky.

V téže knize užijme jen iniciál téhož slohu a

výzdoby, a písmeno iniciály má být souhlasné

s písmem v díle užitým, práv jako výzdoba
její shodovati se má s pípadnou výzdobou
knihy. Pi zasazení do textu peliv dbejme,

aby pod iniciálkou nevzniklo pílišné prázdné
místo, radji vypusme ji nahoru. Kolem ní má
být stejná mezera, první slovo sázíme ovšem
tsn na iniciálu.

Ke konci pipomínám, že výzdoba knihy je

zvláš závislá na osobním vkusu, na vytíbené
soudnosti toho, kdo knihu vypravuje. Zvláš
typograf, zdobící knihu hotovým okrasným
materiálem, musí být co nejopatrnjší, peliv
voliti výzdobu, vyzkoušeti její psobivost a

pamatovat, že zde „mén" je vlastn „více".

Jsou knihy, typograficky napodobící bohatou
umleckou výzdobu; ale jsou nevkusné a hru-

bé. Umlec pracuje za zcela jiných podmínek
než saze, a kresbou mže si dovolit mnohem
více. Pamatujme, že není ta kniha krásná, ve

které je hodn výzdoby — výzdoba má pouze
doplovat a zvyšovat krásu ostatních složek

knižní výpravy, Sám ornament knize krásy

nedodá. J^
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MAÍi^m^m\

isk krásné knihy vyžaduje tro-

jího; dobré barvy, dokonalého
tiskacího stroje a nejvtší pée
tiskaovy. Chybí-li kterákoliv

z tchto tí podmínek, znehod-
notí se práce sazeova i uml-

cova a všecka snaha o krásu knihy je marná.
Tisk má býti syt erný; barevný tisk hodí

se nejvýš pro brožury, knížky reklamní a pod.

Barvy úlustraní, které vesms jsou ješt ani-

linem pibarveny zelenav nebo modrav, se

nehodí pro tisk krásné knihy.Tisk na papírech
drsných žádá více barvy, rovnž staré japon-

ské papíry, kdežto moderní japon (císaský)

žádá barvy mén. Tiskneme-li výzdobu jinou

barvou, volíme tón souhlasící se zabarvením
papíru, kdežto iniciály a význané ádky nej-

astji se tisknou jasnou ervení. Barva budiž

vždy hustá, nezedná.
Nejlepším strojem pro tisk krásné knihy je

runí lis; tlak je kolmý na celou plochu, k sazb
jest volný a pohodlný pístup, krytí (pasování)

je pesné i pi papíru s nerovnými okraji, na
každý papír se dobe tiskne. Žádný z moder-
ních tiskacích stroj nemá souasn všecky
tyto výhody. Ovšem tisk je pomalý, a pak je

už málo dobrých tiska, zkušených v tisku na
runím lisu. Z tchto dvod tiskne se oby-
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ejn na rychlolisu, u nhož otiskování formy
je postupné, což má asto za následek rzné
potíže. Zvlášt na mkkých papírech a na pa-
pírech s drsnjším povrchem špatn se tiskne,

tisk se rozmazává, nekryje a pod.
Proto teba tiskae zkušeného, aby v kaž-

dém pípad si dovedl pomoci, a nanejvýše
pelivého; tisk krásné knihy musí býti istý,

aby tvar každé písmeny byl jasn otisknutý

a výzdoba ani písmo aby se nezanášely, za-

barvení musí býti v celé knize stejné, a pak
písn dbejme, aby v protitlaku ádka kryla

ádku (držela rejstík). K dosažení pesného
rejstíku je radno nakládat na punktury, zvláš
má-li papír nerovné okraje.

Papíry na krásnou knihu bývají drahé, je

tedy nutno papírem šetit; ale na zkažení pí-
pravou a pod. poítejme do 500 výtisk tyi
až pt procent, pi nákladech vtších asi ti
(pi tisku dvoubarevném o tvrtinu více). Ja-

ponské papíry, jež bývají nestejn silné, ped
tiskem probereme a slabší archy pak tiskneme
zvláš. J&
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zajisté nepátelé poníženi budou,
ale ty po povýšenostech jejich šla-

pati budeš [: 5. Mojž. 33, 6. II. 29.].

Tvé jestr o Hospodine, spasení

a nad lidem tvým požehnání tvé,

Sélah [:Zalm 3, 9.:].
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XIX. RULETAAOBDOBA JEJf,

moleta, jsou nástroje^ s válcovitým

neb jiného tvaru ocelovým kotou-
kem, který se otáí kolem osy, a s

povrchem opateným liniemi a bo-

dy nebo nepravideln zdrsnným.
Když se otáejí, tvoí na desce za

náležitého tlaku zrnité kontury i plo-

chy, jež mají rznou svtlost: Lze

jich použiti na istých deskách a pi
slabším tlaku i na pevných krytech,

kde ovšem nutno vleptati jimi docí-

lené tóny, jež po pípad možno lep-
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iN«oekávejte, že vás zavedu do

stinné zahrady Akademovy, abyste

tam naslouchali ueni božského Pia'

tona, aniž ve smavý stín bujn zC'

leného lavínu, kde by za ambrO'

siové noci mysl vaši naplovala

rozkoší hudba sfér nebeských.

Nevkroíme v onen svt, „kde

Sokrates každému o sob, že nic

neumí, povídá, kde Diogenes ze

sudu vykoukaje všecky mimojdoucí

haní, kde Timon všechnm zloeí,

Demokritos všemu tomu se smje,

XVI



uber díe ABSOLUTE Lcscrlíchkeít eíncr sol-

chen Schrift auch immer bewáhren.

O O O
o o
o

lier mochte ích noch eínes Punk-
tes meiner Unterrichtsweíse ge-

denken, der uns dasVerstánd-

^1 nís dieses Ma^stabes und sei-

Kfí nerVerlá^lichkeít náher bríngt.

Um díe indívíduelle Not der
ornamentalen Handschríft meínes Schíilers

und seine Schreíbbegabung unvcrkíimmert
entfalten zu lassen, wird er — besonders im
Anfange — von der Beníitzung írgendwel-
cher Schríftvorlagen auf das ángstlíchstc be-

hiitet. Bei dem nun aus dem Gedáchtnisse,

in eínem Zuge und in der einfachsten Gestalt

hinzusetzenden Buchstabcnschreiben bevor-

zugc ích das ZURÚCKGEHEN AUF DIE
PRIMITIVSTE DARSTELLUNGSART:d.i.
díe des Rítzcns.*

Es entsprícht díes

dem Ursprung
alles Schreíbens,

wíe schon díe ver-

schiedenen Wor-
tc: to wríte, scrí-

* Mít dem GrífFcl ín wei-

chem Materiál und auf
dunnen,weích unterlegtcn
Blechen oder beí graphí-

scherDarstellung mít dem
sogenannten Quellstíftc.

bcre,schreiben,graben,graphousw.andeutcn.

38
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lafe*.

Cbapcor XL Gvxi tidingo come co band at Cleve-
'Und4^/P

OZ long bad be tvorhed ere be
beard tbe eoimd of borec/boofe
once more, and be loofted no(
up, but ,Gaid to bímeetf, "It id

but the lade bringíng bach tbc
teame from tbe acreti»and rídíng
rast and driving bard fo |oy
of beart and ín wanronneea of

youtb"^But tbe eound grewnearerand be look-

cd up and eaw over tbe turf wall of tbe ganb tbe

XVIII



^<©&^
en ín war, and that thc Com -

paníons wbo had conqucrcd ít

were lookíng for cbapmen to
cbeapen tbeír booty, and tbat

bc waa tbe first, or ncarlv tbe

lrst, tocome who bad vpíll and
tnoncy to buy, and tbe Com-
paníons, wbo wcrc cagcr to

depart, bad sold bim tbícvcs'

pcnny/wortbs: wbercfbre bí8

fibarc of tbe Clpmeads trcas-

urc had gone far; and tbcncc

be bad gone to anotber good
town -wberc bc bad tbe bc3t of
marhcts for bis newly cbeap-
cncd warcs, and bad bougbt
more tbcre, sucb as be dccmed
bandy to seli, and so bad gone
from town to town, and bad
cvcr tbrívcn.and bad gotmucb
"wealtb: and 90 at last bauíng
hcard tcUof SIbitwaU as bet-

ter for cbaffcr tban all be bad
yet seen, be ar.d otbcr cbap-
menbadarmcdtbcm.&vpaged
mcmat/arms todefend tbcm,
and 60 rríed tbe advcntureo
tbe wíidvpoods, and comc safe
tbrougb.

?ReN at last camc thc
IqucstiontoRalpbcon/
/ccmíng bis- advcntur/

C6,and be enforced bimself to
spcah, and told all as truly as
be rriígbí, wítbout telling of
íhe Lady and ber woeful cnd-
íng^Cbus tbcy gavc & tooh
ín talk, 2nd Ralph díwbat be
{•r.ígbt io scem líhe oíber folh,

th.^t he nííghtTiurse bis grícf

ínbísoTnhcartasfarasundcr
from other men as mígbt bc^ So tbey rode on tíU it wao
even.and came tocnbítvoall be/
forc thc Gbuttingof thc gatcc
and vod ínto tbe strect, and
found it a fair and grcat town,
well dcfcnsíble, witb bigb and
ncTp walls, and men/at/anno
good otore togamieb tbcmjfi
Ralpbrodevpitbbisbrotberto
tbe bostcl of tbe cbapmcn, íi

tberc tbey wcrc w«U lodged.
Cbaptcr XllI. Richard talh-

cth wítb Ralpb concerníng tbe
Olell at tbeWorls end.Con
cernínQ Swcvcnham ^ f$

K tbe morrcw
Btaidc xpcnt to
bia cbaffer and
to visit themcn
of tbe port at
tbe6uildbaU:be

bade Ralpb comewitbbím, blit

b£ would not, but abodc ín thc
ballof tbe bostcl and sat pon/
dCTíng sádly wbile men camc
and wcnt; but be beard no
word spohen of tbe dcll at

tbeCaorlaend.Xn likc-cise

pasaed tbe ncxt day and tbe

next, savé tbat Richard was a-

mongtbosewbocame ínto tbe

balí, and be talked l©ng wítb
Ralpb at xcbiles ; tbat is to say
tbat be spahe, & Ralpb madc
semblance of lísteníng.

OCn as ís aforcsaid Rú
cbard was old & xvíse,

S^&bclovcdRalpbmuch
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(Aiafromearlhbol5

misí,
líere6l;utlow-

liit^fbnaípiIaofQD

'jríRGracful exile fromffi

l;an()uet-halí.

_ l?eautie5íromíhedusf.

,
voumuert

!iml;roRenfi1en65hiPd

_^ rouno itelnmrVOT-
ncDoncemvcor^kddlxmó

(etdmonM-
MflíTemíamtmemoiled.

richinrQii*ou7-ru8t.
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AUGUST.
Willic. Perigot. Cuddíe.

ELL mc, Perigot, what
shalbe the game,

^ Whcrefore with mync thou
dare thy musick matche ?

Or bene thy bagpvpes renne
farre out of frame (

Or hath the crampe thy
joynts benomd with ache?
Fcrigoi Ah! WiIIye,wh€n
the hart ís ill assayde,

How can bagpípe or joynts be wcll apayd ?

líc What the foule evill hath thee so bestadde ?

Whilom thou was peregall to the best,

And wont to make the jolly shepeheards gladdc,

With pyping and dauncing díd passe the rest.

Ah ! w illye, now I háve leamd a newc daunce

;

My old musick mard by a newe mischaunce.

Mischiefe mought to that mischaunce befall,

That so hath raft us ofour mcriment.

But reede me what payne doth thee so appall

;

Or lovest thou, or bene thy younglings miswent ?

Love hath mísled both my younglings and mee

:

I pyne for payne, and they my payne to see.

Perdíe, ano wellawaye, ill may they thríve

!

Ncver knew I lovers shecpe in good phght:

But, and if in rymes with me thou dare strive,

Such fond fantsies shall soone be put to flight.

That shall I doe,thouh mochell worse I fercd •

Nevr shall be sayde that Perigot was dared.

Thcn loe, Perigot, the pledge which I plight,
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on a slitpiíss sta .wífhooT avjíil ^i

U^ Joulš íKip cl/'|rtcl wiJt.wirK idíi sail f^

jind siow pul3Atti<ji3a3.fnarn'^r3bfus'£ulr

jDtaí no'iíJfs»iy roCsimtš recurrini£ Tak. j

L^pon n^t Hat cJ íhoujHir Tímu íinJj oufrun, ^íjL

_^7Inu clouay vijioni hovcrtd ©t? niy uia , ^i

i »lid To fnt i\Si, full >oon liKt clouJ undont;

íTt
—^'

is.iikt íht

Ind stiTuik.. af li^ uf>on an unknown rfouncj.*

wan moon rrvrougn bír Httcy í£A,

IOV£ riiíir ríbilc ynCiaíiujTÍ/,
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THE PILGRIMS PROGRESS
IN THE SIMILITUDE OF A
DREAM.

AS I walkM through the

wilderness of this world, I

lighted on a certain pláce,

where was a Denn; And I laid me Thegoal

down in that pláce to sleep: And as

I slept I dreamed a Dream. I dream-

cd, and behold I sawa Man cloath-

ed wilh Raggs, standing in acertain

pláce, with his face from his own
House, a Book in his hand, and a

great burden upon his back. I look-

ed, and saw him open the Book, and

Read therein ; &as he Read,hewept
and trembled: and not being able

longertocontain,he brakeoutwith

alamentablecry;saying,whatshall HisOutcry

Ido?
b I
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